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ਕਲ ਨ 4 

ਪੇ | ਅਰਦਾਸਾਂ । ੧੪੫੪੮੧ 

ਫੂਡ ਚਉਬੀ--ਜਾਰੀ ਅਰਦਾਸਾਂ-ਜ਼ਾਰੀ । . ।੧੫੫੪੯੩ 
ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਭਣ ਤੇ ਜੈਗ । _।੩੮੫੩੬੩| ਧਯਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਰ । ਸ਼ਨਾਨ । 
ਆਹਰ ਲੋਚਾ ਗਲਾ ੩੯।੫੩੬੭ ਫਲ । ਭਵਿੱਖਤ । (੬੫੫੦੨ 
ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉ । ੪੦।੫੩੭੦,੩ਵਿੱਖਤ । ਬਿਸ਼ੈਭਰ ਦੀਆਂ 
ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ _- [੪੧੫੩੭੪। ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ । ੧੭੫੫੦੯ 
ਵਜ਼ੀਰ ਖੀਰਾਇ ਬਿਸਾਲੀ ਸੋਲ ।੪੨੫੩੭੮ ਸਾਧ ਨਿਰਣਯ । ।ਕ੮੫੫੧੬ 

ਜੰਗ । ` ।੪੩|੫੩੮੩[ਮਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਸਚਖੰਡ ਗਮਨ ।੧੯੫੫੨੩ 
ਘਮਸਾਨ । ਸਾਹਿਬ ₹ਦ ਸ਼ਹਾਦਤ।੪9।4੩੮੬|ਪਾਰਧੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਤੋਂ ਮਰਦ । - _|੨੦੫੫੨੭ 

` ਵਿਜੈ ਲੈਕੇ ਬਿਸਾਲੀ ਪੁਜਣਾ । (੪੫੫੩੯੦ੇਨਾ ਇਕੱਤ੍ ਕਰਵਾਯਾ । __ ।੨੧੫੫੩੧ 
ਬਿਸਾਲੀ ਡੇਰਾ । ਜੰਗ । 8੬੫੩੯ (ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਤਲੁਜ ਪ੍ਰਵਾਹ । __।੨੨੧੫੫੩੫ 
ਭਬੋਰ ਦੇ ਰਾਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ । _।੪੭੫੩੯੭ਫੁਕੀਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲਜਾਯ/ ।੨੩।੫੫੪੦ 
ਕਲਮ ਹੂੰ ਅਰਨਾ / ੪੮੫੪੦੧| ਕਵੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨੌਤਰ । _[੨੪੫੫੪੬ 
ਵਾਪਸ-ਅਨੈ ਪੁਰ ਆਉਣਾ । ੪੯੫੪੦੫ । ਕਲਿ ਵਰਤਾਰਾ । _।੨੫੫੫੫੩ 
ਭੀਮ ਚੈਦ ਮੇਲ । ਦੰਭ ਭੇਟ । _|੫੦,੫੪੦੯,ਮਿਿਤ ਰਾਯ; ਚੈਦਨ ਕਵੀ । _,੨੬੫੫੬੩ 
ਖੰਭਾਂ ਦਰਾਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ । ੫੧ ੫੪੧੨ ਸੁਖਮਨੀ ਤੇ ਜਪ ਮਹਿਮਾਂ। _1੨੭੫੫੬੮ 
ਰੁਤ 'ਂਜਵੀਂ। ਜਪੁਜੀ ਮਹਾਤਮ 1 ੨ਚ੫੫੭੫ 
ਮੰਗਲ । ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ। ੧੫੪੧੭੩ੰਬਾਕੂ । ਕੇਸ਼ । ੨੬੫੫੮੫ 
ਭਾਈ ਜਗਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ।__| ੨੫੪੨੨|ਮਦਨ ਮਾਥ । ਰਾਮ ਦੱਤ ਕਿੰਗ: ॥੩੦,੫੫੯੨ 
ਪੰਮਾ ਦੂਤ ਹੋਕੇ ਰਿਹਾ। ਘੋੜੇਂ ਦੋਰੇ । ੩(੫੪੨੬|ਇਕ ਮਾਈ ਪਾਸੋਂ” ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ । 
ਰਵਾਲਸਰ ਦਾ ਮੇਲਾ । ਉਸ ਧਨ ਦੇਵਾਂਗੇ -ਮਰਵਾਵਾੰਗੇ । ।੩੧,੫੫੯੮ 
ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ । ਚੈਬਯਾਲੀ | ੫(੫੪੩੪[ਨੈਦਾ ਬੇਗ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ। _ |੩੨੫੬੦੩ 
-ਮਾਲਵੀਹ ਪਰਬਤ ਤੇ ਸੈਲ । ੬੫੪੪੧|ਦਿਜ ਨਾਰੀ ਪਠਾਨ ਨੇ ਖੋਹੀ। _|੩੩।੫੬੦੭ 
ਨਾਰਾਂ ਜੱਛਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾਯਾ । | ੭੫੪੪੩|ਦਿਜ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਦਿਵਾਈ । 
ਮੰਤੀ ਪਤੀ ਪਾਸ ਤੇਰਾ । ਦਰ੫੪੪੯] ਸਿਰ ਸੱਦਕ । ੩੪੫੬੧੧ 
ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਮਹਾਂ ਦਾਨ ਨਾ ਲਿਆ । ੯੫੪੫੪|ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਜੈਗ ਹਿਤ ਤਜਾਰੀ[੩੫,੫੬੧੫ 
ਕੰਵੀਯਨ ਸੈਂਬਾਦ । ੧੦॥੫੪੫੯[ਜੌਗ । ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਗਵਾਯਾ ॥੩੬੫੬੧੮- 
ਭਾ:ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਢਾਲ ਪਰੀਖਜਾ।੧੧੫੪੬ ੮।ਖਾਲਸਾ? ਦੇ ਅਰਥ । ਭਵਿੱਖਤ ॥੩੭੫੬੨੨ 
ਹਰਿਗੁਪਾਲ । ਧਜਾਨ ਇੰ । _|੧੨੧੫੪੭੨]ਪਾਹੁਲ ਭੇਦ । ਰਹਿਤ । ਬ੍ਰਹਮਣ 
ਬਿਸ਼ੋਭਰ ਦਾਸ ਉਜੈਨੀ । ੧੩(੫੪੭੭ ਲੱਛਣ । ੩੮੫੬੨੮ 



ਪ੍ਰਸੈਗ ਫ! ਪਰੇ ਪ੍ਰਸੈਗ ਤਿਹ 
ਵਹਮਣ ਖੀਰ ਮਾਸ ਭੁਗਾਏ । ਜੈਗ ਜਾਰੀ ! 

ਬ੍ਹਮਣ ਲੱਛਣ । ੩੯ ੫੬੩੪ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ₹ਗ । 
ਸ਼ਸਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ । 

ਸਾਲ ਪੱਤ੍ਰ। ਜੋਧਾ ਤ੍ਰੈ ਪ੍ਰਕਾਰ । 
ਭਾਈ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 

ਕਰਮ ਨਿਰਣਯ । 
ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ । 
ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ-ਜਾਰੀ ! 
ਜੋਗ ਵਰਣਨ । 
ਵੇਦਾਂਤ ਵਿਚਾਰ । 
ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਾਧਨ ।' 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਜਾਨ ਉ“ਦੇਸ਼ । 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਜਾਨ-ਜਾਰੀ । 
ਬ੍ਹਮ ਗਕਾਨ-ਜਾਰੀ । 
ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਨ ਨਿਰਣੈ । 

ਹਲੂਰੀ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ । 
ਹਦੂਰੀ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ । 

ਟੁਤ ਛੀਵੀਂ। 
ਮੰਗਲ । ਮਸੈਦਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ 

ਦੀ ਸਿਪਾਰਸ਼ ! 
ਜੈਦੇ ਖਾਂ ਜੇਗ ਕਰਨ ਆਇਆ । 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਕੀਰ ੋਗਿਆ, 
ਰਮਜ਼ਾਨੇ ਮਾਰਿਆ । ਔਰੇਗਜ਼ੇਬ 

ਨੂੰ ਖਬਰ । 
ਪਹਾਤੀਆਂ ਦੀ ਨੌਵੇਂ 
ਫਰਿਆਦ । 

ਸ਼ੂਬਿਆੰ ਅਗੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, 
ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਨਾਰੀ 
ਚੜ੍ਹਾਈ ! 

1 

ਗੇ ਅੱਗੇ । 

[੫੦੫੭੦੫ 

।੫੨ 

ਰਾਤੀ ਸਲਾਹਾਂ । ਤੀਜਾ ਦਿਨ । 
£ਬਿਆਂ ਨੇ ਤੋਪ ਚਲਾਉਣੀ । 
ਘੇਰਾ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰ । 

੪੧ ੫੬੪ਵ੍ਤੀਰ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ! 
੪੨੫੬੫੫[ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਤੀਂ ਹੱਲਾ । 
੪੩ ੫੬੬ਕ,ਬਾਘਨ ਤੇ ਬਿੱਜਘੋਖ ਤੋਪਾਂ । 
੪੪ ੫੬੬੮(ਘੇਰਾ ਜਾਰੀ । ਭਾਈ ਕਨਯਾ । 
੪੫੫੬੭੫ਵੈਰੀ ਦੀ ਫੌਜ ₹ ਬਜ਼ਾਰੋ' ਰਸਦ ॥ 
੩੬੫੬੮ਕ.ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕੀਤਿਆਂ 
੪੭੫੬੮੬ ਤੁਰਕ ਨਹੀ ਬਣਦਾ ! 

੪੮ ੫੬੯੨ ਧਨ ਜਾਣ ਤੇ ਸੋਗ ਨਾਂ ਕੀਤਾ । 
੪੯੫੬੯੯ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਜਲ ਰੋਕਿਆ। ` 

ਹਿਮਾਯਤੀ ਨਾਨ੍ਗ । 
ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨੰ ਗਰ ਮਸਤਾਨੇ । 
ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਾਰਸ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ। 
ਮਾਤਾ ਦੀ ਦੀ ਸਿਪਾਰਸ਼ । 

ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ 
| ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾਣਕੇ ਲੁੱਟੇ । 

੫੭੩੭ ਵਕੀਲ ਦਾ ਆਉਣਾ । 
੫੭੪੧ ਅਨੰਦ ਪੁਰ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ। 
੫੭੪੫ ਮਾਤਾ ਜੀ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ 

| _ ਪੁਰ ਛੱਭਣ ਹਿਤ ਕਹਿਣਾ । 

੪੦੫੬੪੫ 

੫੧।੫੭੧੧ 
੫੭੨੫ 
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੩ 

੪ 

ਅਨੰਦ ਪੁਰ ਛੱਡਣਾ । 
੫੫੭੫੪ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ 
੬੫੭੫੮ _ ਆ ਪੈਣਾ । ਭਾ: ਉਦੇ ਸਿੰਘ 
੭੫੭੬੧, _ ਬੱਧ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ । 
੮੫੭੬੫ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬੱਧ, ਜੈਗ । 

੬. 
ਜਗ ਆਰੋਭ । ੯੫੭੬੯ ਚਮਕੌਰ ਗੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਜੁੱਧ । 

(੧੬ 

(੨੯ 
੫੭੪੯ ਬਿਦਾਵਾ ਲਿਖਾਇਆ । ਤਯਾਰੀ | 
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ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਚਜ । ( ੫੩੬੩ )- ਟੁ੩ੜ੪। ਸੂ ੩ੋਦ,. 

੩੮. [ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਕ ਛੱਡਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜੈਗ] । 
` ੋਹਗਾ ॥ ਕ੍ਰਕੋ ਕੂਚ ਸਤਿਗੁਰ ਚਲੇ ਮੈਗ ਖਾਲਸਾ ਬੀਰ । ਬਿਜੈ ਨਾਦ 
ਰਣਜੀਤ ਕੋ ਸੁਨਤਿ ਅਧੀਰਜ ਭੀਰ ॥ ੧॥ ਪਾਧਤੀ ੬੮ ॥ 'ਤਬਿ ਕਹੜੋ 
ਖਾਲਸੇ ਜੋਰਿ ਹਾਬ। “ਨ੍ਰਿਪ ਦਈ ਆਨ” ਪੁਰਿ ਤਯਾਗ ਨਾਬ। ਪਲਣਾ ਸੁ 
ਲੋਹ ਅਪਨਾ ਜ਼ਰੂਰ । ਲੁਟ ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਇ ਉਜਰੈ ਕਹਿਲੂਰ ॥੨॥ ਸੁਖ ਸੈਗ 
ਅਬੈ ਕਿਮ ਬਸਨ ਦੋਹਿੰ। ਕਰਿਹੈਂ ਉਜਾਰ ਗ੍ਰਾਮਾਨਿ ̀ ਬੋਹ” । ਸੁਨਿ ਕਰਿ 
ਸੁ ਬਾਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਾਨ । “ਲਿਹੁ ਮਾਰ ਲੁਟ ਕਰੀਅਹਿ ਨਿਦਾਨਦਂ ॥ 
੩॥ ਜੋ ਲਰਨ ਆਇ ਹਨੀਐ ਤੁਵੈਗ? । ਤਬਿ ਗਯੋ ਖਾਲਸਾ ਕਰਨਿ 
ਜੈਗਨਿਰਮੋਹ ਨਾਮ ਜਿਹਠਾਂ ਸਥਾਨ।ਉਤਰੇ ਸੁ ਪ੍ਰਿਥੀ ਪਰ” ਗੁਰ ਸੁਜਾਨ 
॥੪॥ ਜਬਿ ਲੁਟੜੋ ਦੇਸ਼ ਗਿਰਪਤਿਨਿ ਕੋਰ । ਸ਼ੱਤਨਿਸੈਨ ਪਹੁੰਚੀ ਬਡੇਰ। 
ਭੇਜੇ ਸਮੂਹ ਨ੍ਰਿਪ ਭੀਮਚੇਦ । ਜਿਹ ਸੈਗ ਹੈਡੂੰਰੀ ਭੂਪਚੈਂਦ" ॥ ੫ ॥ 
ਸਗਰੇ_ਗਿਰੀਸ਼ ਮੇਨ ਅਧਿਕ ਚਾਵ । “ਨਹਿਂ ਦੁਰਗ ਕੋਟ ਮਾਵਾਸ ਥਾਵਾਂ। 
ਇਹੁ ਭਈ ਬਹੁਤ ਆਛੀ ਲਖੇਹ । ਗੁਰ ਅਨੰਦਪੁਰਾ ਤਜਿ ਦੀਨਿ ̀ਗ੍ਰੋਹ ॥ 
੬॥ ਨਹਿ ਪਰਤਿ.ਜ਼ੋਰ, ਹਰੈ ਜਤਨ ਨਾਂਹਿ। ਲਰਿ ਕਰਿ ਸੂ ਮਰੈਂ ਭਣ 
ਅਨਿਕ ਤਾਂਹਿ।ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ਗਰੀਸ਼ ਇਮ ਅਨੰਦ ਪਾਇ।ਪੈਦਲ ਤਰੇਗ 
ਦੀਨਸਿ ਪਠਾਇ ॥ 7॥ ਜੇਤੀਕ ਸੈਨ ਬਾਈਸ ਧਾਰ । ਦੁੰਦਭਿ ਬਜਾਇ 
ਹੱਬਕਾਰ ਧਾਰਿ । ਚਲਿ ਮਨੋ ਓਰੜੀ ਗੈਗ ਧਾਰ । ਅਨਗਨ ਤੁਵੈਗ ਖਰ 
ਖੜਗ ਧਾਰਿ ॥ ੮॥ ਗਨ ਬਜੇ ਢੋਲ ਪਟਹੇ ਨਿਸ਼ਾਂਨ । ਭੇਰਿਨਿ?” ਭੁੰਕਾਰ 
ਤੁਰਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ । ਉਤ ਪਾਇ ਖਾਲਸੇ ਲੂਟ ਮਾਰ । ਸਭਿ ਲਏ ਪਦਾਰਥ 
ਕਰਿ ਉਜਾਰ ॥ ੯॥ ਕਹਿਲੂਰ ਦੂਣ ਮਹਿੰ ਧੂਮ ਧਾਮ । ਇਮ ਪਰੀ ਮਾਰ 
ਭਜਿ ਤਜਤਿ ਧਾਮ। ਜੋ ਅਰਹਿ ਝੇਗ ਹੀ ਮਾਰ ਲੋੜਿ। ਛੂਟੈ ਤੁਢੈਗ 
ਬਡ -ਜੌਗ ਖੇਤ ॥ ੧੦ ॥ ਘੋਰਨਿ ਨਚਾਇ ਸੋਰਠਿ _ਮਨਿੰਦ । ਕੌਰਨਿ 

੧ਕਇਰ ਧੀਰਜ ਰਹਿਤ £ ੯ਦੇ ਹਨ । ਸਟ 1 ਅੰਤ । ਘ੍ ਵੀ ਤੇ ਤੇ, ਭਾਵ ਕਿਨ ਓਫ ਤੋਂ 8 ਤੋਂ ਬਿਠਾਂ। 
“ਨਾਮ ਹੈ । ̀(ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ) ਕਿਲਾ ਕੋਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ' । “ਫੇਰੀਆਂ ਦੀ। 

ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਰੀ ਨੇ ਫਰੇਬ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰੜੇ ਕਢਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਗ਼ੇ ਨਾਲ 
ਹਮਲਾ ਗੰਜ ਇਤਾ ' 2; ਗੁਟੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰੋ” ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਅੰਸੂ ਦੇ ਅੰਤ 
.ਜਾਕੇ ਇਹ ਗਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 2 ਅਸ ੪੨ ਦੇ ਅੰਕ ਨੇ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 
ਰੁਰਰਬਿਲਾਸ ਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਦ” ਵੀ ਇਹੇ ਗਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 



_ਇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । (੫੩੬੪ ) _ਟੁਤ ੩ । ਅੱਸੂ ੩੮. _ ਨ 

ਬਨਾਇ!” ਸੂਰਨਿ ਬਿਲੰਦ।ਤੋਰਨ ਰਿਪੂਨ” ਫੋਰਨ ਸੁ ਅੰਗਓਰਨ ਉਭੈ” ਸੁ 
ਛੋਰਨਿ ਤਵੈਗ ॥੧੧॥ ਤਬਿ ਹੁਇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਲ ਦੁਊਨ। ਪ੍ਰੇਰੇ ਸਮੀਰ 
ਜਿਮ ਜਲਦ ਊਨ”। ਕਰਕਾ ਸਮੂਹ ਗੋਰੀ ਗਿਰੈਤਿ ।' । ਬਾਰੂਦ ਅਗਨਿ 
ਤੜਿਤਾ ਦਿਪੰਤਿ%੧੨॥ ਇਕ ਬਾਰਿ ਛੁਟੀ ਸ਼ਲਖਾਂ ਕਰਾਲ । ਤੜਭੜ ਸੁ 
ਨਾਦ ਸੁਨਤੇ ਬਿਸਾਲ । ਦਿਸ਼ਿ ਦੁਹਨ ਮਾਰ ਮਾਂਝੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛਣਕੰਤਿ 
ਗਜਨ ਰਣ ਕੈ ਅਸ਼ੇਸ਼ ॥ ੧੩ ॥ ਭਰਿ ਮੁਸ਼ਟ ਬਰੂਦ ਡਾਲਤਿ ਉਤਾਲ । 
ਗੁਲਕਾਂ ਸੁ ਡਾਲ ਠੋਕਤਿ ਬਿਸਾਲ। ਭਰਿ ਤੁਰਤ ਪਲੀਤੇ ਪਰ ਜਮਾਇ। 
ਤੋੜਾ ਉਭਾਰਿ ਕਲ ਪੈ ਟਿਕਾਇ॥ ੧੪ ॥ ਕਰਿ ਦਸਤਰਵਾਂ ਰਿਪੁ ਤਨ 
ਤਕਾਇ। ਡਾਂਭੰ' ਸ਼ਿਤਾਬ ਨਹਿੰ ਕਰ ਡੁਲਾਇ । ਜਬਿ ਲਗਹਿ ਜਾਇ 
ਨਹਿ ਦੇਰ ਕੋਇ । ਗਿਰ ਪਰਹਿ ਭੂਮ ਨਿਜ ਪ੍ਰਾਨ ਖੋਇ ॥ ੧੫ ॥ ਅਸ- 
ਵਾਰ ਧਵਾਇ ਹਯ ਕੋ ਸ਼ਿਤਬ । ਛੋਰਤਿ ਤੁਵੈਗ ਕਰ ਕਰਤਿ ਦਾਬ'। 
ਰਿਪੁ ਕੌ ਗਿਰਾਇ ਕਸਿ ਲੋਤਿ ਵੇਰ । ਪੁਨ ਕਰਤਿ ਨੈਰ ਤਤਕਾਲ ਗੇਰਿ॥ 
੧੬॥ ਟੁਣ੯ੁ੨ਾ ਵੰਢ। ਚਲਹਿੰ ਤੁਢੇਗਾ। ਗੁਲਕਨ ਸੈਗ। ਲਗਿ ਲਗਿ ਅੰਗਾ। 
ਕਰਿ ਕਰਿ ਭੈਂਗਾ। ੧੭ ॥ ਮੁਰਛਤਿ ਹੋਏ। ਧਰ ਪਰ ਸੋਏ। ਮਨਹੁ 
ਨਿ੍ਹਾਲੀ । ਬਰਨ ਸੁ ਲਠਨੀ# ॥੧੮॥ ਗਿਰ? ਬਹੁ ਲੋਹੂ । ਬਹੁਬਲ ਹੋਹੂ”। 
ਮੁਖ ਮੁਰਬਾਨੇ । ਹਤਿ ਹੁਇ ਪ੍ਰਾਨ ॥ ੧੯ ॥ ਰੁਪਿ ਰੁਪਿ ਆਗੇ। ਨਹਿ - 
ਡਰਿ ਭਾਗੇ । ਚਰਨ ਜਮਾਏ। ਨਹਿੰਨ ਹਿਲਾਏ॥੨੦॥ ਤਕਿ ਤਕਿ ਗੋਰੀ । 
ਅਰਿ ਦਿਸ਼ਿ ਛੋਰੀ । ਉਰ ਸਿਰ ਢੋਰੀ । ਕਰ ਪਗ ਤੋਰੀ ॥ ੨੧॥ ਥਲ ਬਲ 
ਰੋਕੇ । ਦਲ ਖਲ ਵੋਕੋ੯ । ਖਲ ਭਲ" ਹੋਵਾ। ਅਤਿ ਭੈ ਜੋਵਾ ॥ ੨੨॥ 

- ਰਨ ਮਹਿ ਮਾਰੇ। ਸੁਭਣ ਕਰਾਗੇਬਡ ਬਰਿਆਰੇ''।ਟਰਤਿ ਨ ਟਾਰੇ॥੨੩॥ 
ਝਫਪਟ ਜੁੱਟੇਕਣ ਕਟਿ ਕੁੱਟੇ”। ਲਪ ਪਟ ਹੁੱਟੇ'₹! ਮੁਖ ਲਗ ਟੁੱਟੇ ॥ 
੨੪॥ ਸਫਪਟ ਧਾਏ। ਰਕਤ ਭਿਗਾਏ । ਖੜਗ ਨਚਾਏ। ਤਨ ਰਿਪੁ ਲਾਏ 
॥ ੨੫॥ ਸਾਬਾਸ ਵਦ / ਗੁਹਤਿ ਕਮਾਨ!ਹੋ । ਧਨ ਖਰ ਬਾਨਹਿ । ਕਰਿ ਬਲ 
੧ਵੜੇ ਸੂਰਮੇ ਕਤਾਰਾਂ (ਆਪਣੀਆਂ, ਬਣਾਕੇ ਤੋੜਦੇ ਹਨ (ਕਤਾਰਾਂ) ਵੋਰੀ ਦੀਮ;ਂ । “ਦੁਵੱਲੀਓ' । 
ਬਬੋਦਲ ਓਰੜਕੇ । ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੈ । “ਟੱਬ ਨਾਲ (ਘੋੜਾ, ਦਬਾਕੇ । ₹(ਧਰਤੀ) ਮਾਨੋ 
ਲਾਲ ਰੈਗ ਦੀ ਨਿਹਾਲੀ । ?ਡਿਰਿਆਂ । _“ਕਮਦੋ; ਚ । “ਬਿਹਬਲ' ਪਾਠ ਏਥੇ ਚਾਹੀਏ । ਲਿਖਾਰੀ 
ਦੀ ਉਕਾਈ ਨਾਲ ਬਹੁਬਲ ਪਾਠ ̀ਹੋ ਰਿ!ਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । ੯ਫੋਰੀ ਦੇ ਦਲ ₹'ਕੇ 
“5ਖੁਰਬਰਾਣ,. "ਬਲਵਾਨ । ”ਤਗਮਰ ਟੇ ਕਣ ਕੁੱਟ ਦਿਤੇ । "5ਗੁੱਬਮਗੁਬਾ ₹ਏ । ( ਅ) 
ਚਾਏ ਹੁੰ ਟੇ ਹਏ ਸਨ ਫੇਰ ਬੀ ਗੁੱਬਮਗੁੱਥਾ ਹੋ ਗਏ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੩੬੫) ਫੁਭ ੪) ਜੱ ੩੮ 

ਤਾਨਹਿੰ। ਤਕਤ ਨਿਸ਼ਾਨਹਿੰ ॥ ੨੬ ॥ ਰਿਪੁ ਗਨ ਹਾਨਹਿੰ । ਲਗੰਤਿ 
ਕਿਕਾਨਹਿ । ਤਜਹਿ ਸ ਪ੍ਰਾਨਹਿ। ਤਜਤਿ ਨ ਥਾਨਹਿ ॥੨੭॥ ਹੁਇ ਹਥ 
ਵੱਬਹਿ । ਖਿਲਤਿ ਪਲੱਛੰਹ' । ਗਹਿ ਗਹਿ ਮੱਥੀਹਾਂ । ਬਹੁ ਬਲ ; ਸੱਥਹਿ” 
॥੨੮॥ ਮਿਲਿ ਲਲਕਾਰਤਿ । ਸਿਪਰ ਸੈਭਾਰਤਿ । ਖੜਗ ਪ੍ਰਹਾਰਤਿ । ਕਟਿ 
ਕਵਿ ਡਾਰਤਿ ॥ ੨੯॥ ਤੁਪਕ ਕੜਾਕਹਿਂ । ਹਤਹਿੰ ਸੁ ਤਾਕਹਿ” । ਮਿਟਿਲ 
ਭਟ ਪ੍ਰੋਰਤਿ । ਕਿਤ ਕਿਤ ਟੇਰਤਿ ॥ ੩੦ ॥ ਹਯ ਬਰ ਫੇਰਤਿ। ਰਿਪੁ ਹਤਿ 
ਗੇਰਤਿ । ਸੁਭਟ ਨਿਬੇਰਤਿ । ਰਿਸ ਦ੍ਰਿਗਿ ਹੇਰਤਿ“ ॥੩੧॥ ਢਹਰਾ॥ ਅਧਿਕ 
ਬ੍ਰਿਧਿ ਕੋ ਕੁੱਧ ਕਰਿ“ਜੁੱਧ ਮੱਧ ਬਹੁ ਰੁੱਧਿ/ਜਨੁ ਦੂਜੋ ਭਾ ਰਥ'ਭਯੋਲਰਤਿ 
ਬੀਰ ਬੁਧਿ” ਸਸਧ੯ ॥ ੩੨ ॥ ਲਲਿਤਪਦਵੈਦ ॥ ਉਢੋਂ ਸਿੰਘ ਅਰੁ ਧਰਮ ਸਿੰਘ 

ਭਟ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸੈਭਾਰੇ । ਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਮਿਲਿ ਕੈ ਈਸ਼ਰ 
ਸਿੰਪ ਪ੍ਰਹਾਰੇ ॥ ੩੩ ॥ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਤਜਹਿ ਸਰ ਖਰ ਗਨ ਦਯਾ ਸਿੰਘ 
ਗੁਰ ਤੀਰੈ । ਸਾਹਿਬ ਚੈਦ ਬੀਰ 1 ਰਸ ਮਾਤਾ ਗਿਨੈੰ ਨ ਰਿਪੁ ਕੋ ਬੀਰੇ"॥੩੪ 
॥ ਬਖਸ਼ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀਸ਼(ਸੰਘ ਦੈ ਫਤੇ ਸਿੰਘ ਅਸੁ ਵੇਰਾ/ਦੱਤਜਾਦਿਕ ਸਭਿ 
ਸਿੰਘ ਭਨੈ ਕੋ" ਕ੍ੱਧਤਿ ਰਿਦੈ ਘਨੇਰਾ ॥੩੫ਉਤ ਤੋਂ ਭੂਪਚੇਦ ਹੈਡੂਰੀ 
ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲੋਂ1। ਭੀਮਚੈਦ ਪ੍ਰੇਰੇ ਸਭਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੇ ਧੀਰ ਬਿਸਾਲੀ 
॥ ੩੬॥ ਰਾਣੇ ਗਨ ਮੀਏ' ਜਿਨ ਸੈਗਜਾ ਮਿਲੇ ਹਜ਼ਾਰਹੁਂ ਆਏ । ਸੈਨਾ 
ਸਕਲ ਗਿਰੀਸ਼/ਨ ਕੋਰੀ ਬਹੁਰ ਪਰਜਾ ਸਮੁਦਾਏ ॥ ੩੭ ॥ ਕੋਪ ਕਟੋਚੀ 
ਅਰੁ ਚੈਬਜਾਲੀ ਕੁੱਲੂ ਕੈਂ ਠਲਵਾਲੋਮਮਿਲ ਗੁਲੋਰੀਆ ਗੂਜਰ ਚੇਘੜ ਜਿਤ 
ਕਿਤ ਆਇ ਬਿਸਾਲੋ ॥ ੩੮ ॥ ਗਿਠੋਂ' ਗਿਰੈਸ਼ਨ ਕੋਤਿਕ ਮੈਗਜਾ ਬਾਇਸ 
ਧਾਰਨ ਆਏ । ਬਾਜਤਿ ਢੋਲ ਬੋਲਿ ਲਲਕਾਰੇ ਟੋਲ ਟੋਲ ਹੁਇ ਧਾਏ ॥ 
੩੯॥ ਜੁਦੀ ਜੁਦੀ ਨਿਜ ਮਿਸਲ ਬੈਧਿ ਕਰਿ ਸਮੁਖ ਖਾਲਸੇ ਹੋਏ। ਬਜਰੋ 
ਲੋਹ ਸੋਂ ਲੋਹ ਕਰਾਰਾ ਕੇਤਿਕ ਧਰ ਮਰਿ ਸੋਏ'”॥੪੦॥ਲੋਥਨ ਤੋਂ ਪੂਰਨ 

_ ਥਲ ਹੋਵਾ ਕੋਤਿਕ ਪਰੇ ਕਰਾਹੈਂ" । ਕੇਤਿਕ ਜਲ ਜਾਚਤਿ ਦਖ 
੧ਭਾਵ ਹੱਥ ਪਲਾਂਬ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਬੇ ਖੇਲਦੇ ਹਨ । ਅਲ ਸੂਫਦੇ ਹਨ । _ਝੇਬੁਹੂਭੇ ਬਲ ਨਾਲ। ਬ੨ਕਕੇ 

ਮਾਰਦੇ ਹਨ । “ਰੋਧ ਭਰੇ ਨੈਣਾਂ ਨਾਲ = =ਕਦੇ ਹਨ । ੬ਅਤਿ ਬਹੁਤਾ ਕੋਧ ਕਰਕੇ । ?ਰੁਕ ਗਏ 1 

ਮਹਾਂ ਭਾਰਥ ਜੁੱਧ ੯ਸਧ ? :ਧ(ਭੁਲਾਕੇ) (ਅ) ਸੁ ਸੁਧ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਭਾਵ ਛਲ ਵਲ ਨਹੀ'ਕਰਦੇ 
ਨਿਰੋਲ ਬੀਰਤਾ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ । '“ਵੋਰ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ "'ਇਤਿਜਾਦਿਕ 
ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ,ਉਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਗਿਣਤੀ ਕੌ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਦਿਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। (ਅ) (ਇਸ 
ਪਾਸੇ ਦੇ) ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ''''। ਮਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਤੇ । ੯ਕਰਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਏ ਹੇਏ। 



ਰੀ ਗਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ। _- _ (੫੩੬੬) ___ਰਿਤੁਸ। ਅੱਸੂ ੩੮. 
ਆਰਤਿ ਬਜੀ ਖੈਦੂਕ ਮਹਾਂ ਹੈ।੪੧ਜ੍ਰੱਧਤਿ ਭਯੋ ਖਾਲਸਾ ਅਤਿਸ਼ੈ ਆਨ 
ਦਈ" ਨਿਕਸਾਏ।ਕਪਟੀ, ਦੁਸ਼ਟ, ਔਨਿਸ਼ਟੀਂ9 ਕੈਟਕ” ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ 

ਉਥਬਲਾਏ॥੪੨॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਿੰਧੁ ਕਾਲੀ ਤਬਿ ਕੜਕੀ ਸ਼੍ਰੋਣਤ ਪਾਨ ਕਰੈਤੀ । 
ਹੜ ਹੜ ਹਸਤਿ ਦੈਤ ਤੇ ਚਰਬਤ ਹਾਡਨਿ ਮਾਸ ਖਖੰਤੀ ॥੪੩॥ ਫਿਰੀ 
ਜੋਗੀ ਵਾਲ ਖਿਲਾਰਤਿ ਪੀ ਪੀ ਰਕਤ ਡੁਕਾਰੇਨਾਚਤਿ ਮਿਲਿ ਧਮਾਲ 

ਕੌ ਘਾਲਤਿ” ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੈ ਪਰਵਾਰੇ' ॥ ੪੪ ॥ ਧੁਖਿ ਧੁਖਿ ਉਠੇ ਮਸਾਣ 

ਪੁਕਾਟੇ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆਨੰਦੇ । ਤਾਲੀ ਬਜਹਿ ਭਵਾਲੀ ਲੋਤੇ ਕਾਲੀ ਮਾਲ 
ਬਠੰਦੇਂ ॥ ੪੫ ॥ ਗ੍ਰਿੱਧ ਬਿਰਧ ਡਾਕਨ ਡਕਰਾਈ ਕਾਕ ਕੌਕ ਕੀ ਕੂਕ” । 
ਸਾਲ ਪੁਕਾਰਹਿੰ, ਸ੍ਰਾਨ ਖਾਤਿ ਪਲ! ਬ੍ਰਿੰਦ ਬ੍ਰਿੰਦ ਹੁਦ ਢੂਕੈਂ ॥ ੪੬ ॥ 

ਕਿਤਿਕ ਕਟੇ ਕਰ ਸਹਿਤ ਖੜਗ ਕੇ ਕਰੇ ਟੁੰਡ ਸਰ ਕਾਟੇ।ਪਗ ਜਾਨੂ ਤੇ 

ਕਾਫ ਕਾਟ ਕਰਿ ਸੁਭਟ ਗਿਰ ਕੇ ਡਾਂਟੇ ॥ ੪੭ ॥ ਫੂਟੇ ਮੂੰਡ ਲਗੀ ਗਨ 

ਗੁਲਕਾ ਜਰੋਂ ਹਾਂਡੀ ਪਣਕੇਤੀ । ਤੁੰਡ ਵਵੇ; ਕਿਹ ਫੂਟੇ ਲੋਚਨ; ਪੁੰਜ 

ਪੁਕਾਰ ਕਰੇਤੀ ॥ ੪੮ ॥ ਤੋਮਰ, ਸੇਲ; ਸੈਹਥੀ; ਸਾਂਗਨ ਥੈ'ਚੇ ਖੜਗ 

ਮਯਾਨੋ।ਅਧਿਕ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਪਗਨ/ਵਿਰੈਂ ਇਕ'?ਕਟਿ ਕਟਿ ਪਰੋ ਨਿਦਾਨੋ'॥ 
੪੯॥ਭਯੋ ਭਯੋਕਰ ਮੈਘਰ ਭਾਰੋ ਛੂਛੇ ਤੁਰੇਗ 'ਫਰੇਤੇ । ਆਯੁਧ ਤੇ ਸਕੀ- 
ਰਨੁ ਬਨੁ ਭਾ ਲੋਥਨ ਪੋਥ ਕਰੇਤੇ ॥੫੦॥ ਕਹੇਂ ਕਹਾਂ ਲਗਿ ਜੁਟੇ ਝਟਾ- 
ਪਟ ਸਫਪਟ ਭਫ ਕਟ ਡਾਟੇ । ਲਣਪਟ ਹ੍ਰੈ ਕੈ ਮਿਟੇ ਨ ਅਟਕੇਂ"; ਨਹਿੰ 

ਸਟਕੈਂ ਤਨ ਫਾਟੇਂ॥੫੧॥ਲਰਤਿ ਲਰਤਿ ਰਵਿ ਅਸਤ ਗਯੋ ਜਬਿ ਹਟੇ 

ਪਹਾਰੀ ਕਾਚੇ । ਲੋਬ ਸੈਭਾਰ ਮਿਲਯੋ ਦਲ ਸਿੰਘਨਿ ਆਇ ਪਿਖੇ ਗੁਰ 
ਸਾਚੇ ॥ ੫੨॥ ਆਯੁਧ ਛੀਨ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਆਨੇ ਅਪਰ ਵਸਤੁ ਗਨ ਲੂਟੇ । 

ਮਾਰਿ ਉਜਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦੂਣ ਕੇ ਅਰੇ ਅੱਗ ਸੋ ਕੂਟੇ ॥੫੩॥ ਲੈ ਕਰਿ ਫਤੇ 

ਖਾਲਸਾਂ ਆਯੋ ਡੋਰੇ ਬਿਥਰਿ" ਲਗਾਏ।ਮਨਹੁ ਕੇਹਰੀ ਮਿਲੋ ਦੂਣ ਮਹਿ 

ਸਤਿਗੁਰ ਫਤੇ ਬੁਲਾਏ ॥੫੪॥ ਤ੍ਰਾਸਤਿ ਭਏ ਪਹਾਰੀ ਦੀਰਘ ਦੂਰ ਜਾਇ 

੧ਕਸਮ ਦੇਕੇ । “ਅਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਨ.। ( ਅ) ਜਿ. ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । ਦੁਖਦਾਈ । 

੧ਨੂਡੀ ਪਾਉਣਾ । “(ਆਪਣੇ) ਪਰਵਾਰ (ਸਤ ਜੋਗਣੀਆਂ, । ੬ ਸੋਉਂ ) ਭਵਾਲੀ ਨੈੱਦੇ ਹਨ 

ਕਿ (ਮਾਨੋਂ) ਕਾਲੀ (ਦੇ ਉਦਾਲੇ) ਮਾਲ: ਬਣਾ ਫਹੇ ਹਨ । 2ਕਾਵਾੰ ਤੇ ਕੰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੂਕਾਂ ਹੋ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ । “ਮਾਸ । ੯?ਲੇ । ਇਕ £ੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਭਾਵ ਜੈਮਕੇ ਲੜਦੇ ਹਨ । 

੧੧ਬਨ ਸ਼ਸਤ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਢਕਿਆਂ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਬਾਓਂ ਥਾਈਂ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਖਿੱਲਦੇ ਪਏੇ ਸਨ । "ਅਟਕ 

ਕੇ ਜਟੇ ਨਾ । "(ਪਿਛੇ ਨਾ) ਹਟੇ ਚਾਹੇ ਤਨ ਫੁਫ ਗਏ । "£ਖਿੱਲਰਕੇ । 



ਲ੍ੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੩੬੭) ਰੁਤ ਬ । ਅੰਨ ੩੯. 

ਥਲ ਹੇਰ।ਪਰਮ ਦੁਖੀ ਹੁਇ ਸ਼ਰਮ ਅਤਿ ਲਰਤੇ ਘਾਲਿ ਦੀਨਿ ਤਬਿ ਡੇਰਾ 
॥੫੫॥ ਇਤਿ ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਖ ਚਟੁਰਬ ਫੁੰਤੇ “ਜੇਗ? ਪ੍ਰਮੰਰ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ 
ਅਸ਼ਣ ਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅਸੂ ॥ ੩੮ । ੩੯. [ਬਾਹਰ ਡੇ ਤੇਰਾ ਕਰਨਾ] 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਉਚੇ ਥਲ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਡੇਰਾ ਦਿਯੋ ਲਗ(ਦ। ਥਿਰਯੋ ਖਾਲਸਾ 
ਜਾਇ ਕਰ ਫਤੇ ਜੋਗ ਤੋ ਪਾਇ ॥ ੧ ॥ਰੌਪਈ॥। ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਕੋ ਪਗ ਸਿਰ 
ਧਰ ਧਰਿ। ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਦਰਖ਼ਨ ਕਰਿ ਕਰਿ । 'ਥਰਯੋ ਖਾਲਸ ਸ਼ਰਮ 
ਪਰਹਰਜੋ । ਕਿਨਹੁਂ ਸ਼ਨਾਨ ਸੁਚੇਤਾ ਕਰਜੋ ॥ ੨ ॥ ਘਾਇਲ ਸਾਲਪੱਤ੍ਰ 
ਕੋ ਪਾਇ । ਨਿਜ ਘਾਵਨ ਪਰ ਤਤਛਿਨ ਲਾਇ। ਮਿਟੀ ਪੀਰ ਮਿਲਿ ਮਾਸ 
ਗਯੋ ਹੈ । ਲਰਿਬੇ ਕੋ ਸਵਧਾਨ ਭਯੋ ਹੈ॥੩॥ਜੋ ਮਰਿ ਗਏ ਸ ਦੀਨੋ ਦਾਗ਼। 
ਬਸੇ ਸ੍ਰਰਗ ਹ੍ਰੇ ਕੈ । ਬਡਭਾਗ । ਬਰਤੀ ਦੇਗ ਸਰਬ ਕੋ ਜਬੈ । ਖਾਨ ਪਾਨ 
ਕਰਿ ਤ੍ਰਿਤੇ ਤਬੈ ॥ ੪॥ ਕੇਤਿਕ ਸਿੰਘ ਅਗਾਊ ਹ੍ਹੋ ਕੈ । ਜਾਗਤਿ ਟਹੇ 
ਸੁਚੇਤਾ ਕੈ ਕੈ । ਨਮਸਕਾਰਨੀ” ਤਯਾਗ/ਤਿ ਰਹੈਂਤ। ਜਿਨ ਕੋ ਸੁਨਿ ਸੁੰਨ 
ਨ੍ਹਿਪ ਡਰ ਲਹੈਂ ॥੫॥ ਉਤ _ਰਾਂਜਨ ਬਹੁ ਸੈਕਟ ਪਾਏ। ਮਰੇ ਸਬੈਧੀ ਜਿਨ 
ਸਮੁਦਾਏਕਿਤਕ ਰੁਦਤਿ ਹੈਂ ਡੇਰੇ ਮਾਂਹਿ। ਭ੍ਰਾਤ ਪੁੱਤ ਪਿਤ ਮਰਿਗੇ ਜਾਂ.ਹ 
॥੬॥ ਕਿਨ ਕੋਜਨ ਖਾਏ ਨਹਿ ਖਾਏ । ਅਧਿਕ ਸ਼ੋਕ ਜਿਨ ਬਿਖੈ 'ਸਮਾਏ। 
ਪਜਾ ਕਿ ਸੈਨਾ ਜਿਤ ਕਿਤ ਰੋਵੈ(ਜਿਨ ਕੇ ਸਨਬੈਧੀ ਰਣ ਸੋਵੈਂ॥੭॥ਨਿਸਾਂ 
ਭਯੈਕਰ ਤਿਨ ਕੋ ਹੋਈ । ਤੜਫਹਿ ਰਣ ਥਲ ਘਾਇਲ ਕੋਈ । ਨ।ਹ 
ਉਠਾਵਨੌ ਪਾਏ ਸੋਇ। ਲਰਤਿ ਭਯੋ ਤਮ ਮਿਟਿਗੇ ਦੋਇ” ॥ ੮ ॥ ਪਰੇ 
ਬਿਸੂਰਤਿ ਹੈ ਹੈਂ ਬਿਢ ਡੇਰੇ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੇ ਜਾਹਿ ਨ ਨੌਰੇ ।ਕੋਤਿਕ ਕਰਹਿ 
ਪ੍ਰਬੌਂਧਨ ਕਾਹੂੰ' -ਯਹੀ ਰੀਤਿ ਹੋਵਹਿ ਰਣ ਮਾਂਨੂੰ-॥ ੯ ॥ ਭੀਮਚੈਦ ਕੌ 
ਗਾਰਿ ਨਿਕਾਂਰਹਿੰ । “ਇਹ ਗਿਰਰਾਜੁਨ ਜਰਾਂ ਉਖਾਰਹਿ ।ਗੁਰ ਸਨ ਰਢਿ 
ਬਿਰੋਧ ਮਰਿਵਾਏ। ਅਚਲ/ਨ ਕੋ ਨੱਰ ਰਹਿਨ ਨ ਪਾਏ ॥ ੧੦ ॥ ਸਰਬ 
ਲਰਾਇ ਆਪ ਰਹਿ ਪਾਛੇਂ। ਬਿਧਵਾ ਗਿਰ ਤ੍ਰੀਯਨਿ ਕੋ ਬਾਂਛੋਂ” । ਗੁਰ ਕੰ 
ਕਮਤੀ ਹੋਇ ਨ ਕੋਈਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਗਨ ਸਿਖ ਹੁਇ ਸੋਈ॥੧੧॥ ਲੈ ਲੌ 
ਪਾਹੁਲ ਜੈਗ ਮਚਾਵੈਂ । ਨਹਿ ਦਰਮਾਂਹਾ” ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਵੈਂ। ਕਹਾਂ ਰੀਸ ਪ੍ਰਭੁ 

੧ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਕੇ । ੨£ਦੂਕਾਂ । ਕਚਲਾਉਂਦੇ ਰੇ । “ਹਟ ਗਏ ਦੋਵਾਂ (ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਤੇ ਪਹਲੇ; । 
“ਸਮਬਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ'”'। ੬ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ । “ਪਹਾੜੀ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਵਿਧਵਾ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । "ਤਨਖਾਹ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੩੬੮) ___ਰੁਤ੪।ਅੰਸੂ ੩੯. 

ਕੀ ਇਹ ਕਰੈ । ਨਾਹਕ ਕਰਿ ਬਿਰੋਧ ਲਰਿ ਪਰੈ ॥ ੧੨॥ ਪਰਜਾ ਸੈਨ ਕੋ 
ਕਿਯਸਿ ਬਿਨਾਸ।ਉਪਜਕੋ ਬੈਸ ਬੈਸ ਮਹਿ ਬਾਂਸਾ””। ਇਮ ਰੋਵਤਿ ਅਰੁ 
ਕਰਤਿ ਬ੍ਰਿਲਾਪਾ । ਜਾਗਤਿ ਰਹੇ ਧਰੇ ਭਰ ਆਪਾਂ ॥ ੧੩॥ ਕੋ ਕੋ ਖਾਨ 
ਪਾਨ ਕਰਿ ਸੋਵਾ । ਅਪਰ ਸਕਲ ਹੂੰ ਸੈਕਟ ਜੋਵਾ। ਰਜਨੀ ਕਰੀ ਬਿਤੀਤ 
ਦਖਾਰੇ। ਬੈਠੇ ਜਾਗਤਿ ਭਈ ਸਕਾਰੇ ॥੧੪॥ ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨ ਖਾਲਸੇ ਠਾਨੀ। 
ਉਚੀ ਧੁਨਿ ਤੇ ਪਠਿ ਗੁਰਬਾਨੀ । ਜਥਾ ਬਿਪਨ_ਮਹਿੰ ਮੁਨਿ 'ਸਮੁਦਾਯਾ । 
ਬੇਂਦ ਘੋਖ ਕੋ ਪਠਤਿ ਉਠਾਯਾ” ॥ ੧੫॥ ਆਸਾਵਾਰ ਰਬਾਬੀ ਗਾਵੈ । 
ਮਧੁਰ ਮ੍ਰਿਦੇਗ ਰਬਾਬ ਬਜਾਵੈਂ । ਰਾਗ ਰਾਗਨੀ ਸੁੰਦਰ ਨਾਨਾ । ਸੁਰ ਸਰ 
ਬਿਖਮ ਊਚ ਲਘ ਜਾਨਾਂ ॥ ੧੬ ॥ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਸਿਫਤ ਬਿਸਾਲਾ । 
ਸੁਖਦ ਲੌਕ ਦੌਰੇ ਸਨਹਿ ਰਸਾਲਾ । ਸਤਿਗੁਰ ਠਾਨੀ ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨਾ । ਬੈਠੇ 
ਇਕ ਆਸਨ ਕਰਿ ਧਕਾਨਾਂ ॥੧੭॥ ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਖਾਲਸਾ ਆਇ । ਬੈਠਿ 
ਦਿਵਾਨ ਮਹਾਂਨ ਲਗਾਇ । ਬ੍ਰਿਤੀ ਫਿਕਾਇ ਰੰਗ ਇਕ ਰਾਤੋ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਚਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਿ ਮਾਤੇਂ ॥ ੧੮ ॥ ਦਿਵਸ ਚਢਜੋ ਗੁਰ ਨਯਨ ਉਘਰੇ । 
ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸੁ ਬਸਤ੍ਰ ਬਿਭੂਖਨਿ ਧਾਰੇਖਜ਼ਗ ਸਿਪਰ ਸਿੰਘਨ ਤਨ ਲਾਏ। ਗਹੇ 
ਤੁਪਕ ਕਟ ਕਸੀ ਸੁਹਾਏ ॥੧੯॥ “ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ ! ਆਇਸ ਦੇਹ ਚਢਨਿ ਕੀ । 
ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੋ ਕਰਿ ਮਾਰ ਕਢਨਿ ਕੀ । ਮਾਰੇ ਕਾਲ” ਬਿਹੋਸ਼ੀ ਧਰੇ । ਲੋਬੈ' 
ਪਰੇ ਘਨੇ ਰਣ ਮਰੇ ॥ ੨੦ ॥ ਆਜ ਨਿਬੇਰਹਿੰਗੇ ਭਲਿ ਭਾਂਤੀ । ਭਾਜਹਿ 
ਫੁਟਤਿ ਸਿਰ ਅਰੁ ਛਾਤੀ । ਬਡ ਘਮਸਾਨ ਖਾਲਸੇ ਘਾਲਾ । ਦੁਰਜਨ ਕੌ 
ਦਿਨ ਬਿਤਕੋ ਦੁਖਾਲਾ” ॥ ੨੧॥ ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤਬਿ ਧੀਰਜ ਦੀਨਿ । 
“ਸੈਘਰ ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਥਮ ਜੋ ਕੀਨਿ । ਸ਼੍ਰਮਤਿ ਹੋਹਿ ਭਟ ਸਕਲ ਤੁਰੈਗ। ਆਜ 
ਅਸੂਦੇ ਬਨਿ ਕੇ ਅੰਗ ॥ ੨੨॥ ਬਹੁਰ ਜੈਗ ਕੀ ਕੀਜ/ਹ ਤਯਾਰੀ । 
ਮਰਦਹੁ ਵੇਰ ਸ਼ੱਤ੍ਰ-ਨ੍ਰਿਪ ਭਾਰੀ”। ਇਮ ਕਹਿ ਕਰਿ ਸਭਿ ਸਿੰਘ ਟਿਕਾਏ। 
ਡੋਰੇ ਬਿਰੇ ਮਹਾਂ ਸੁੱਖ ਪਾਏ ॥ ੨੩ ॥. ਭੀਮਚੈਦ ਉਤ ਜਾਗਤਿ 
ਭਯੋ। ਅਪਨਿ ਨਿਿਪਨ ਕੋ ਦਲ ਪਿਖਿ ਲਯੋ । ਸਹਿਮ ਬਿਟਾਲ ਹੋਇ 
ਸਭਿ ਰਹੇ। ਲਰਤਿ ਸਕਲ ਦਿਨ ਸੈਕਟ ਲਹੇ ॥੨੪॥ ਜੇ ਉਬਰੇ ਸੋ ਦੁਖੀ 

(ਆਪਣੀ) ਵੈਸ਼ ਵਿਚ ਉਪਜਿਆ ਹੈ,(ਜਿਵੇ' ਵਾਸਾਂ ਵਿਚ (ਖਹਿਣੇ ਵਾਲਾ) ਵਾਂਸ/ਵੇਦ ਪਾਠ 
ਕਰਦਿਆਂ ਧੁਨਿ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂ; ਹਨ। <ਊੱਚੀਆਂ,ਨੀਵੀਆਂ;ਸਰਲ ਤੇ ਵਿਖਮ ਸਾਟੇ ਭੇਦ ਜਾਣਦੇ 
ਹਨ [ਸਰ=ਸਰਲ| । $ਜੋ ਕੱਲ ਮਾਰੇ ਸੀ । “ਸੁਖੀ; ਭਾਵ ਅਜ ਅਰਾਮ ਕਰੋ । “ਪ੪-ਬਧ । 



ਮੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੩੬੯) ਰ੍ ਰਤ 6। ਅੰਜੂ ੩੯. 

ਬਿਸਾਲੇ । ਮਰੇ ਜ਼ੈਗ ਨਹਿ ਲੋਬ ਉਠਾਲੇ । ਘਾਇਲ ਪਰੇ ਸੈਂਕਰੇ ਐਸੇ 
ਕੋਤਿਕ ਬਚੋ, ਪਰਲ ਗੰ ਜੱਸਾ ੫੪ ਘਰ ਸੈਲਾਰ ਘੋਰ ਦੀਨ 
ਕੇਤਿਕ ਕੋ ਧਛੇਂ ਬਖਸ਼ਨਿ ਕੀਨੋ । ਸਿਰੇਪਾਉ ਕੋਤਿਕ ਪਹਗਾਏ । ਬੈਠਯੋ 
ਮਹਾਂ ਦਿਵਾਨ ਲਗਾਏ ॥ ੨੬॥ ਪਠਿ ਨਰ ਸਗਰੇ ਨ੍ਿਪਤ ਹਕਾਟੇ । ਉਠਿ [ 
ਉਠਿ ਕਰਿ ਆਗੇ ਸਤਿਕਾਰੇ । ਮਿਲਿ ਮਸਲਤ ਕਰਿ ਕਸ਼ਟ ਸਨਾਏ। 
“ਆਨੰਦਖਰਿ ਕੋ ਤਜਿ ਗੁਰੁ ਆਏ ॥੨੭॥ ਹਤੇ ਵਹਿਰ ਭੀ ਸਿੰਘ ਸ ਥੋਰੇ। . 
ਭਯੋ ਜੈਗ ਸੁਭਟਨਿ ਕਿਯ ਡੋਂਤੇ । ਦਲ ਬਿਸਾਲ ਹਮ ਸਗਰੋ ਢੋਵਾ। ਤਉ : 
ਖਾਲਸਾ ਰੁਪਯੋ ਘਲੋਵਾ ॥ ੨੮ ॥ ਮਰੇ ਸੈਂਕਰੇ ਘਾਇਲ ਹੋਹਿ। ਨਹੀਂ. 
ਪਲਾਇਨਪਲਗੰਹਿਂ ਸੁ ਕੋਹਿਂ। ਭਈ ਬਿਹਾਲ ਬਾਹਨੀ ਸਾਰੀ। ਲੂਟਿ ਕੂਟਿ 
ਕਰਿ ਦੂਣ ਉਜਾਰੀ।੨6ਰਗਹਿ ਜੁੱਧ ਤੇ ਨਾਂਹਨ ਲਖੀਅਤਿ। ਆਜੋ ਨ 

ਕਹਾਂ ਬਿਧਿ । ਬਾਹ ਨਿਕਟਿ ਪਰਧਾਨ ਪਠਾਯੋ । ਤਿਸਕੋਂ 
ਲਿੱਖਤ ਪ੍ਰਥਮ ਇਮ ਆ ॥ ੩੦ ਦੀ ਕੋ ਸੂਬਾ ਚਢਿ -ਆਵੇ। 
ਹਮਰੀ ਕਰੈ ਸਹਾਇ ਸੁ ਧਾਵੈ-। ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਤਬਿ ਹੁਇ ਗਯੋ। 
ਅਬਿ ਲੌ ਆਵਨ ਸੋਨਹਿਂ ਭ੧ ॥ ੩੧॥ ਪਠਹਿੰ" ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਜ ਕੋ ਔਰ। 
ਮਿਲਹਿ ਜਾਇ ਸੀਰੈਢ ਕੀ ਣੌਰ। ਜੈਸੀ ਕੈਸੀ ਸਧਿ ਲੋ ਆਵੈ । ਕੈ ਵਜ਼ੀਰ 

`ਖਾਂ ਜਾਇ ਚਢਾਵੈ” ॥ ੩੨ ॥ ਭੀਮਚੈਦ ਤੋ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਕਾਨ । ਭੂਪ ਰੈਦ 
ਤਬਿ ਕੀਨ ਬਖਾਨ । ਓਬਿਨਾ ਸ਼ਾਹੁ ਕੀ ਸੈਨ ਘਨੇਰੀ"। ਗੁਰੂ ਨ ਹਾਰੈ, ਮੈਂ 
ਭਲ ਹੋਰੀ ॥ ੩੩॥ ਵਹਿਰ ਦੁਰਗ ਤੋਂ ਨਾਂਹਿ ਨ ਓਟਾ । ਭਯੋ ਨ ਸੈਘਰ 
ਕਲ ਕੁਛ ਖੋਟਾ । ਢਲ ਪਰ ਕਰੀ ਘਨੀ ਫਟਵਾਹਿ” । ਮਰੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਗਨ 
ਪਰੇ ਕਰਾਹਿਂ ॥ ੩੪॥ ਤੁਮ ਪ੍ਰਥਮੈ ਨਹਿ ਜੈਗ ਮਚਾਵਹੁ । ਪਰੇ ਰਹੋ ਸਨ- 

੨ਬਦੇ ਵੀ ਮੋਇਆਂ ਵਰਗੇ । ਖੜੇ ਨਹੀਂ, ਜੋਧ ਕਰਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ । ੧ਸਿਰਟਿੰਦ ਦਾ । _ਝਸਾਡੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਵਾ ਕਰੇਰਾ । “ਏਜੀਏ । #ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਦਤੀ ਨੈਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ । “ਮਾਰ, 
ਸ਼ਸਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ । ਦਦੇਖਦੇ ਰਹੇ । 



ਗੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੦੩੭੦) _ ਰਿਤੁ ੪। ਅੰਨ ੪੦. ਰ੍ 

ਬਡ ਬਧਿ ਕੈ॥੩੭॥ਵਸਤੁ ਅਜਾਇਬ ਭੈਂਠ ਪਠਾਈ । ਮੰਤ੍ਰੀ ਗਯੋ ਬਿਲੋਬ ਰ੍ 
ਬਿਹਾਈ । ਨਿਜ ਸੁਭਟਨਿ ਕੋ ਕਮਰ ਕਸਾਇ।ਠਾਂਢੇ ਕਰੇ ਅੱਗ ਸਮੁਦਾਇ 

॥ ੩੮॥ ਤ੍ਰਾਸਤਿ ਰਿਦੈ ਨ ਧੀਰਜ ਧਰੈਂ ।-ਔਚਕ ਆਇ ਸਿੰਘ ਨਹਿ 
ਪਰੈਂ-। ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰੇਂ ਤਕਰਾਈ । ਰਖੇ ਤੁਰੈਗਨ ਜ਼ੀਨ ਪਵਾਈ 

॥੩੯॥ਸਨਮੁਖ ̀ ਡੋਰੇ ਦੋਇ ਦਲੋ' ਕੇ । ਪਿਖਹਿੰ ਪਰਸਪਰ ਉਚ ਬਲੋਂ' ਕੋ। 

ਤੈਬ ਸ਼ਮਿਯਾਨੇ ਗਨ ਤਾਨੰ।ਖਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੀਰ ਫਹਿਰਾਨੋ॥੪੦॥ ਦੈਦਭਿ 
ਢੋਲਠਿ ਪਟਹਿ ਬਜਾਵੈਂ । ਨੌਬਤ ਆਪਸ ਬਿਥੈ ਸੁਨਾਵੈਂ । ਵਧਯੋ ਵਿਰੋਧ 
ਅਧਿਕ ਦਲ ਦੋਊ । ਚਹਤਿ ਜੁੱਧ ਕੁੱਧਤਿ ਚਿਤ ਸੋਊ ॥ ੪੧ ॥ ਇਤਿ ਸੀ ਗੁਰ 
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਚਟੁਰਬ ਰੁਤੇ “ਵੇਰਾ ਕਰਨ ਪਸੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਏਕ ਊਨ ਚਤਵਾ- 

%੨ -੩<੬੦ ੨੩੬ 
ਰਿੰਸਤੀ ਸੰਸੂ॥ ੩੯ ॥ ੪੦, [੩੫ ਦੇ ਗੋਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉ,।` 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਢਰਜੋ ਦੁਪਹਿਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਿਕੈ ਉਠੇ ਅਰਾਮ । ਬਿਜੀਆਂ 
ਮਰਚ ਇਲਾਇਚੀ ਸਰਦਾਈ ਸੁ ਬਦਾਮ ॥੧॥ਚੌਪਈ॥ ਛੱਤ ਧਾਰ ਮਾਵਾਂ” 
ਵਡ ਕਰਯੋ । ਲਯੋ ਦਾਸ ਤੇ ਨਿਜ ਕਰ ਧਰਜੋ । ਬਹੁ ਮਾਦਿਕ” ਜੁਤਿ _ 
ਬਿਜੀਆਂ ਪੀਆ। ਦੁਤਿਯ ਕਟੋਗਾ ਪੁਨ ਭਰਿ ਲੀਆ॥੨॥ਮਾਵੇ ਮੈਗ ਪਾਨ 
ਕਰਿ ਲਿਯੋ|। ਸੌਚ ਹੇਤ ਪੁਨ ਉਠਿਬੋ ਕਿਯੋ । ਪੁਨ 'ਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿ ਨਿਰ- 
ਮਲ ਨੀਰ । ਪਹਿਰੇ ਸੁੰਦਰ ਚੀਰ ਸਰੀਰ ॥ ੩ ॥ ਉਚੇ ਬਲ ਸੁਭ ਫਰਸ਼ 
ਕਰਾਯੋ। ਰਚਿਰ ਬਿਸਾਲ ਪ੍ਰਯੋਕ ਡਸਾਯੋ । ਤਿਸ ਪਰ ਬਿਰੇ . ਜਾਇ 
ਗੋਸਾਈਂ । ਉਪਰ ਸ਼ਮਿਯਾਨਾ ਦੁਤਿ ਪਾਈ ॥ ੪॥ ਮੇਚਕ ਕੇਸ ਪਾਸ” 
ਤਿਸ ਕਾਲਾ । ਕੈਘਾ ਕਰਿਬੇ ਲਗੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ। ਸੁਠ ਸੁੰਦਰ ਬੈਧੀ ਦਸਤਾਰੂ । 
ਉਪਰ ਜਿਗਾ ਦਿਪਤਿ ਦੁਤਿ ਚਾਰੂ॥ ੫॥ ਜਬਰ ਜਵਾਹਰ ਜਾਗਤਿ 
ਜੋਤੀ । ਕਲਜ਼ੀ ਤੁੰਗ ਅਧਿਕ ਛਬਿ ਹੋਤੀ । ਸੂਰਜ ਮੁਖੀ ਲੀਏ ਕਰ 
ਖਰਜੋ। ਉਪਰ ਚ਼ਮੰਰ ਚਲਾਚਲ£ ਵੁਰਯੋ ॥ ੬ ॥ ਥਲ ਥਲ ਬਿਖੈ ਸੁਚੇਤਾ 
ਕਰਿਕੈ । ਕੋਸਨ ਕੋ ਜੁਤਿ ਅਦਬ ਸੁਧਰਿਕੈ । ਬੈਧਿ ਬੈਧਿ ਕਰਿ ਸਿਰ ਪਰ 
ਪਾਗ। ਆਏ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸ਼ੁਭ ਲਾਗ ॥ 7? ॥ ਕਰਿ ਕਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ 
ਨਮੈਂ।ਥਿਰਜੋ ਖਾਲਸਾ ਸਭਿ ਤਿਹ ਸਮੈਂ।ਤਾਉ ਦੇਤਿ ਮੂਛਨਿ ਪਰ ਦੋਈ? । 
ਕਰ ਤੇ ਸ਼ਮਸ ਸੁਧਾਰਤਿ ਕੋਈ ॥ ੮॥ ਭੀਮਚੈਦ ਤੋ ਆਦਿ ਪਹਾਤੀ । 
੧ਅਫੀਮ ਦੀ ਰੌਲੀ । “ਅਫੀਮ । ਸੁੱਖਾ । “ਭਾਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜੂੜਾ (ਖੋਹਲ ਕੇ) । “ਪੱਖਾ । 
੬ਦਚਲ । “ਦੋਹਾਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ (ਖਾਲਸਾ) । ੍ #ਪਾ:-ਸੁਖਧਾਮ । 

“ਦੇਖੇ ਰਾਸਿ ੪ ਅੰਨੂ ੪੪ ਅੰਕ ੧੧ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੩੭੧ ) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰ£ ੪੦, 
ਗੁਰੂ ਸਭਾ ਸਭਿ ਤਿਨਹੁੰ ਨਿਹਾਰੀ । ਦੂਰਬੀਨ ਕੋ ਲਾਇ ਸੁ ਤਬੈ# । ਗੁਰ 

ਪਿਖੜੋ ਖਾਲਸਾ ਸਬੈ ॥ ੯ ॥ ਏਕ ਤਰਕ ਤਿਨਕੇ ਢਿਗ ਖਰਜੋ । 
ਜਮਾਦਾਰ ਬਹੁ ਨਰ ਕੋ ਕਰਯੋਸਭਿ ਗਿਰਪਤਿਨਿ ਸਾਥ ਤਿਨ ਕਹਜਯੋ।ਗੁਰ 
ਕੋ ਹਤਨਿ ਸੁਗਮ ਹਮ ਲਹਜੋ ॥ ੧੦ ॥ ਇਸ ਥਲ ਤੋ ਮੈਂ ਤੋਪ ਚਲਾਵਹੁੰ। 
ਬੈਠੇ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਖੈਕ ਉਡਾਵਹੁੰ । ਇਲਮ' ਮੋਹਿ ਕੋ ਅਹੈ ਬਿਸਾਲਾ । ਤਕ 
ਮਾਰੋਂ ਇਤ ਖਰੋ ਸੁਖਾਲਾ ॥ ੧੧ ॥ ਬਧੋਂ ਸ਼ਿਸਤ ਸਤਿਗਰ ਕੀ ਓਰਾ । 
ਭਰੋ ਜ਼ੋਰ ਤੋ ਪਹੁੰਚਹਿ ਗੋਰਾ । ਨਿਤ ਕੀ ਕਲਹਾ ਸਕਲ ਮਿਟਾਵੇਂ। ਸਭਿ 
ਰਾਜਨਿ ਕੋ ਸੁਖ ਉਪਜਾਵੋਂ ॥ ੧੨॥ ਪਾਵੇਂ ਦਰਬ ਇਨਾਮ ਘਨੋਰੋ। 
ਇਲਮ ਬਿਲੋਕਿ ਲੋਹਿ ਸਭਿ ਮੇਰੋ । ਗੁਰ ਬਿਨ ਬਹੁਰ ਲਰਹਿ ਕੋ ਨਾਹੀ । 
ਆਪ ਆਪ ਕੋ ਸਭਿ ਮਿਟ ਜਾਹੀ” ੧੩॥ ਸਭਿ ਗਿਰਪਤੀ ਸਨਤਿ ਹਰ- 
ਖਾਏ । “ਇਹ ਤੋਂ ਕਾਰਜ ਸੁਗਮ ਬਨਾਏ” । ਭੀਮਚੈਦ ਤਿਹ ਸੈਗ ਉਚਾਰ 
ਮੁੜ ਤੋ ਧਨ ਲਿਹੁ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰਾ ॥ ੧੪॥ ਏਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪਨ ਦੇਹੁ 
ਇਨਾਮ । ਨਿਤ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਹੋਹਿ ਤੁ ਧਾਮਮਭੂਪਚੈਦ ਹੈਡੂਰੀ ਕਹੈ/ਗਰੁ 
ਹਤੇ ਸਗਰੇ ਸੁਖ ਲਹੈਂ ॥ ੧੫ ॥ ਸਭਿ ਗਿਰਪਤਿ ਦੈ ਹੈਂ ਸਿਰੁਪਾਉ । ਹੋਤ 
ਤਰੀਵ ਜਗਤ ਸਭ੍ਰਿ ਥਾਂਉ। ਅਬਿ ਤੋ ਭਈ ਅਬੇਰ ਬਿਤਕੋ ਦਿਨ।ਆਨਹੁ 
ਤੋਪ ਕਰਹੁ ਥਿਰ ਬਲ ਮਨ ॥ ੧੬ ॥ ਇਸੀ ਸਮੈ ਬੈਠੇਂਗੇ ਕਾਲੀ । 
ਤੁੰਗ ਸਥੈਡਲ ਪਰ ਮੁਦ ਨਾਲੀ। ਰਾਖਹੁ ਤੋਪ ਤਯਾਰ ਥਿਰ ਕਰਿ ਕੌ।ਗੋਗਾ 
ਅਰੁ ਬਰੂਦ ਮੈਗ ਭਰਿਕੈ ॥ ੧੭ ॥ ਪ੍ਰਥਮ ਅਵਾਜ਼ ਕਰਹੁ ਨਹਿ ਕੋਈ । 
ਸਠਿਕੈਦ ਸਨਮੁਖ ਥਿਰੈ ਨ ਕੋਈ,ਰਾਖਹੁਜੋਰਿਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸੈਗਪਔਚਕਫੋਰਿਂ 
ਕਰਹੁ ਗੁਰ ਭੈਗ ॥ ੮ ॥ ਫਤੋ ਸੁਗਮ ਪੈ ਹੈ ਗਿਰ ਰਾਜੇ । ਪੂਰਨ ਹੋਹਿੰ 
ਸਰਬ ਕੈ ਕਾਜੇ?। ਇਮ ਗਿਨਤਜੋ ਸੈਧਕਾ ਹੁਇ ਗਈ। ਸਰਬ ਸਭਾ ਉਠਿ 
ਨਿਜ ਥਲ ਗਈ ॥ ੧੯॥ ਨਿਸ ਮਹਿ ਜਤਨ ਕਰਤਿ ਖਲ ਰਹੇ। ਆਨੀ 
ਤੋਪ ਬਿਸਾਲ ਜੁ ਅਹੇ । ਖਰੀ ਕਰੀ ਬਿਧਿ ਖਰੀ ਸਥਾਨ? । ਬ੍ਰੰਦ ਨਰਨ 
ਮਿਲਿ ਕੈ ਕਰਿ ਤਾਨ" ॥ ੨੦॥ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਤਿਸ ਥਲ ; ਬਿਰ ਕੈ। 
“(ਗੋਲੈਂਦਾਜ਼ੀ ਦੀ, ਵਿੱਦਜਾ । (ਵੇਰ) ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪ ਟਕੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ । ਭਾਵ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ 

` ਖਿੰਡ ਵਣ ਜਾਏਗੀ । “(ਜਿਸ) ਥਾਵੇ' ਮਨ (ਚਾਹੇ) ਤੋਪੋ ਖੜੀ ਕਰ ਲਓ । (ਅ) ਬੜੇ ਦਾ 
ਥਾਉ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਓ [ਮੱਠ=ਬੜਾ । ਥਲ=ਬਾਉਂ' । ਬਿਰ=ਪੱਕਾ] । “(ਮਤਾਂ) ;ਣਕੇ""'। 
ਪਠਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਰੱਖੋ । “ਚਲਾਕੇ ਤੋਪ । “ਉਸ ਥਾਂ ਚੈਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ । “ਜੋਰ ਕਰਕੇ । 

“ਦਰ ਬੀਨ ੧੬੫੭ ਬਿ: ਦੇ ਲਗਪਗ ਈਜਾਦ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਚਾਰ 
ਚੋਖਾ ਪਾ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਮਤ ੧੭੫੭ ਲਗ ਪਗ ਹੈ । 



ਟਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ। ____( ੫੩੭੨) ਰਿਤੁ ੪ । ਆ ੪੦, 

ਚੌਂਕੀ ਸੋਦਰ ਕੀ ਸਨਿ ਕਰਿਕੈ।ਉਠਿਕੈ ਪਰਭੂ ਸਿਵਰ ਕੋ ਆਏ।ਖਾਨ ਪਾਨ 
ਕੀਨੋ ਮਨ ਭਾਏ ॥੨੧॥ ਸਰਬ ਖਾਲਸੇ ਅਚਕੋ ਅਹਾਰਾ। ਨਿਸਾ ਪਰੀ ਤੇ 

ਸਪਤਿ ਸੁਖਾਰਾ । ਸੁਪਨੇ.ਭੀ ਨਹਿ ਕੋਹਰਿ ਤ੍ਰਾਸਾ" । ਤਥਾਂ ਨ੍ਰਿਭੈ; ਰਿਪੁ 
ਚਹਤਿ ਬਿਨਾਸ਼ਾ ॥੨੨॥ ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਤੇ ਗੁਰੇਬਾਨੀ । ਇਕ ਮਨ ਹ੍ਰੈ ਕੈ 

ਬਦਨ ਬਖਾਨੀ । ਜਥਾ ਬਿੱਪ੍ ਬਰ ਬੇਦ ਪੁਠੰਤੇ । ਹਿਤ ਪਰਲੋਕ ਹੋਠਿ 
ਸਖਵੇਤੇ ॥ ੨੩॥ ਕਰਹਿ ਸ਼ਨਾਨ ਨੀਰ ਨਿਰਮਲ ਮੈਂ । ਹੋਤ ਸ਼ਬਦ ਕੀ 

ਧੁਨਿ ਸਭਿ ਦਲ ਸੈਂ । ਗਾਇ ਰਬਾਬੀ ਆਸਾਵਾਗਜਿਸ ਥਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ 
ਦਰਬਾਰ॥੨੪॥ਕਰਹਿ ਅਵਾਜ਼ ਨਕੀਬ ਉਚਾਰਨ । ਭਾਟ ਕਬਿੱਤ ਪਢਹਿੰ 

ਜਸੁ ਕਾਰਨ । ਬਜਹਿੰ ਮ੍ਰਿਦੈਗ ਰਬਾਬ ਸਸਤਾਰ । ਰਾਗ ਰਾਗਨੀ ਮੰਗਲ 
ਚਾਰ ॥ ੨੫ ॥ ਭਯੋ ਤਿਹਾਵਲ ਤਬਿ ਸਮੁਦਾਇ । ਹੋਤਿ ਪ੍ਰਾਤਿ ਦੀਨਸਿ 
ਬਰਤਾਇ । ਬਸਤ੍ਰ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਗੁਰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ । ਆਨਿ ਖਾਲਸਾ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ 

ਥਿਰੇ ॥੨੬॥ ਹੋਤਿ ਬਾਰਤਾਲਾਪ ਅਨੇਕ । ਸੁਨਹਿ ਕਹੀਹਿ ਪਰ੍ਭੁ ਜਲਧਿ 

ਬਿਬੇਕ । ਤਯਾਰ ਸਿੰਘ ਭੇ ਚਢਿਬੋਂ ਹੇਤੁ । ਗਹੇ ਸ਼ਸਤ ਬਨ ਭਲੋ ਸੁਚੇਤ 
॥੨੭॥ ਪਿਖਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਿ ਬਰਜਨ ਕਰੇ । “ਸਨਹੁੰ ਖਾਲਸਾ ! ਧੀਰਜ 

ਧਰੇ । ਸਨੋ ਸਨੇ ਮਾਰਨ ਇਨ,ਬਨੋ । ਜਗ' ਮਹਿ ਛੋਖੀ ਤੁਮਰੇ ਘਨੇ॥ _ 
੨੮॥ ਬਿਰੇ'ਰਹੋ ਅਬਿ ਅਪਨੇ ਡੋਰੇ । ਦੁਸ਼ਟਨ ਕਾਲ ਹੋਨਿ ਵਿਹੁ ਨੌਰੇ?। 

ਤਿਸ ਦਿਨ ਭੀ ਗੁਰ ਸਿੰਘ ਟਿਕਾਏਨਹੀ' ਲਰਨ ਕੇ ਹੇਭੁ ਪਠਾਂਏ॥੨੯॥ 
ਦੇਗ਼ ਦਈ ਬਰਤਾਇ ਸਭਿਨਿ ਕੋਤ੍ਰਿਪਤਿ ਭਏ ਤਬਿ ਖਾਇ ਅਸਨ ਕੌ । 

ਕਰੜੋ ਦੁਪਹਿਰੇ ਬਿਖੈ ਅਰਾਮ। ਪੌਵੇ ਪ੍ਰਭੁ ਪ੍ਯੋਕ ਅਭਿਰਾਮ ॥ ੩੦ ॥ 
ਤਿਤੀ ਪਹਿਰ ਮਹਿ ਜਾਗੜਿ ਭਦੇ । ਤਿਮ ਹੀ ਦੋਨਹੁੰ ਮਾਦਿਕ ਲਏ।ਸੋਚ 
ਸ਼ਨਾਨ ਠਾਨਿ ਬਿਧਿ ਸੈਗਿ। ਗਮਨੌ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਥਾਨ ਉਤੇਗ ॥੩੧॥ ਤਹਾਂ 
ਫਰਸ਼ ਪਰਯਕ ਡਸਾਏ । ਬੈਠੇ ਜਾਇ ਭਯੋ ਮਨ ਭਾਏ” । ਸੁਧਿ ਸੁਨਿਕੈ 
ਤਤਛਿਨ ਇਕ ਆਯੋ। ਸਕਲ ਭੋਵ ਤਿਨ ਭਾਖਿ ਸੁਨਾਯੋ ॥੩੨॥ “ਪ੍ਭੁ 

ਜੀ ਇਹਾਂ ਨ ਬੈਠਨ ਕਰੀਐ । ਤੂਰਨ ਹੀ ਥਲ ਅਨਤ ਸਿਧਰੀਐ । ਏਕ 

ਦੁਸ਼ਟ ਲੋ ਪਚ ਹਜ਼ਾਰ । ਤੋਪ ਬਿਸਾਲ ਰਖੀ ਕਰਿ ਤਯਾਰ॥੩੩॥ ਸ਼ਿਸਭ 

ਬਨਾਵਤਿ ਦਿਨ ਮਹਿ 'ਰਹ3। ਰਾਵਰਿ ਹਤਨ ਹੇਤੁ ਚਿਤ ਚਹਯੋ । 

੧ਜੇਰ ਨੂੰ ਤਰ । "(ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ) ਮਨ ਭਾਂਵਦੀ (ਗਲ) ੮ੋਡੀ। ੧(ਵੈਰੀ ਢਲ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ 

ਆਪਣਾ ਸੂੰਹੀਆਂ)'ਆਇਆ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤੰਪ ਸੂਰਜ । (੫੩੭੩ ) ਰਿਤੁ ੪ ।ਅੰਸੂ ੪੦. 

ਦਗਾ ਸਭਿਠਿ ਇਮ ਰਚਜਮੋ ਬਨਾਇ।ਔਚਕ ਗੋਰਾ ਹਤੈ' ਟਿਕਾਇ! ॥੩੪॥ - 

ਸੁਨਿ ਪੁਭੁ ਕਹਜੋ “ਰਾਸ ਅਬਿ ਧਰਿਹੈਂ' । ਤਯਾਗਹਿਂ ਨਿਜ ਥਲ ਕੌ ਚਲਿ ' 

ਪਰ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਨ ਹਮ ਕੋ ਐਸੀ ਬਾਤਿ । ਦੁਸ਼ਮਨ ਸੋਂ ਰਣ ਹੈ" ਦਿਨ 

ਰਾਤ ॥੩੫॥ ਕਹਾਂ ਕਹਾਂ ਹਮ ਦਰਤੇ ਵਿਰਹਿਂ । ਦੇਖਹਿੰ ਦਰਜਨ ਆਨੰਦ 

ਧਰਹਿਂ । ਬੈਠਿ ਲਖਹ ਕਰਤਾਰ ਤਮਾਸ਼ੇ । ਹੁਇ ਹੈ ਦੋਖੀ ਕੇਰ ਬਿਨਾਸ਼ੇ” 

॥ ੩੬ ॥ ਕੰਘਾ ਕਰਨਿ ਲਗੇ ਗੁਰ ਥਿਰੇ । ਪੁਨ ਦਸਤਾਰ ਬੈਧਬੋ ਕਰੇ । 

ਕਲਗ਼ੀ ਜਿਗਾ ਸਧਾਰਿ ਬਨਾਏ। ਸਿਰ ਪਰ.ਸੇਵਕ ਚਮਰ ਢੁਲਾਏ ॥੩੭॥ 

ਦੁਸ਼ਟ ਪਲੀਤਾ ਤੋਪਹਿ ਦਾਗੇ । ਇਕ ਸਿਖ ਖਰੋ ਹੁਤੋਂ ਗੁਰ ਆਗੇ । ਤਿਸ 
ਕੋ ਲਗਜੋ ਆਨਿ ਕਰਿ ਗੋਰਾ । ਬਡੇ ਬੇਗ ਤੇ ਸ਼ੂੰਕਤਿ ਘੋਰਾ ॥ ੩੮ ॥ ਦਰ- 
ਸ਼ਨ ਕਰਤਿ ਪ੍ਰਾਨ ਤਜਿ ਗਯੋ” । ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਜ ਕਰ ਧਨੁ ਲਲੋ।' 

ਤਰਗਸ ਤੇ ਕਾਢੜਕੋ ਸਰ ਤੀਛਨ । ਖਪਰਾ ਆਯਤ” ਸੇਧਜੋ ਭੀਛਨ॥੩੯॥ 

ਥੋਂਚਿ ਕਾਨ ਲੋ ਤੁਰਤ ਚਲਾਯੋ। ਅੰਹ ਸਮ ਸ਼ੂੰਕਤਿ ਬੇਗ ਸਿਧਾਯੋ। ਦੁਤੀ 
ਹਤਨ ਕੋ ਤੋਪ ਕਸੈਤਾ । ਸ਼ਿਸਤ ਬਾਂਧ ਕਰਿ ਗੁਰੂ ਤਕੋਤਾ ॥ ੪੦ ॥ ਤਬਿ 
ਹੀ ਲਗਜੋ ਭਾਲ ਮਹਿ ਜਾਈ । ਗਿਰਯੋ ਸਭਿਨਿ ਮਹਿ ਗਿਰਦੀ ਖਾਈਂ । 
ਦੂਸਰ ਖਪਰਾ ਔਰ ਨਿਕਾਰਾ। ਧਨੁ ਮੈਂ ਜੋਰਯੋ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਹਾਰਾ॥੪੧॥੩੍ਰਾਤਾ 
ਹੁਤੋ ਤੁਰਕ ਕੋ ਔਰ । ਲਗਜੋ ਰਿਦੈ ਗਿਰਿਗਾ ਤਿਸ ਠੌਰ । ਜਬਿ ਦੋਨਹੁੰ 
ਤੂਰਨ ; ਮਰਿ ਗਏ। ਦੇਖਤਿ ਲੌਕ ਤ੍ਰਾਸ ਧਰਿ ਧਏ।੪੨॥ਸੂਨੀ ਤੋਪ ਖਰੀ 
ਇਕ ਰਹੀ । ਅਪਰ ਸਮੀਪ ਰਹਜੋ ਕੋ ਨਹੀਂ' । ਭੀਮਬੈਦ ਕੇ ਢਿਗ ਸਭਿ 
ਰਾਜੇ । ਕਰਹਿਂ ਬਾਤ “ਇਹ ਬਨਜੋਂ ਸੁ ਕਾਜੇ“ !॥੪੩॥ ਲਗੈ ਤੋਪ ਕੋ ਗੋਰਾ 

ਜਬੈ । ਮਰੈ ਗੁਰੂ ਭਾਜਹਿੰ ਸਿਖ ਸਭੈ । ਇਤਨੰ ਮਹਿ ਨਰ ਧਾਵਤਿ ਭਏ । 
੪ਸਰ ਲਗਿ ਤੁਰਕ ਮਰੇ! ਕਹਿ ਦਏ ॥ ੪੪॥ “ਇਕ ਗੋਰਾ ਇਨ ਪ੍ਰਥਮ 
ਚਲਾਯੋ। ਤਬਿ ਹੀ ਬਾਨ ਆਨਿ ਲਗਿ ਘਾਯੋ।ਦੁਤਿਯੋ ਲਗਜੋ ਭ੍ਰਾਤ ਤਿਸ 

ਮਰਜੋ । ਖਿਖਿ ਭਾਜੇ ਸਭਿ ਉਰ ਫ਼ਰ ਧਰ੍ਯੋ” ॥ ੪੫॥ ਕਿਤਿਕ ਸਮੋਂ' ਗਿਰ- 

ਈਸ਼ਨ ਟਾਰੇ' । ਬਹੁਰ ਤੋਪ ਢਿਗ ਜਾਇ ਨਿਹਾਰੇ । ਬਿਸਮੇ ਮਤਿਹਾਰੀ 
ਸਭਿਹੂੰਨਿ । ਪਰਖੇ ਬਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਤੂਨ੯॥ ੪੬ ॥ ਆਇ ਕੋਸ ਲਗਿ"” ਬੇਗ 
ਸੁ ਬਾਨਾ । ਹਥਯੋ ਬਹੁਰ ਨਰ ਭਾਲ ਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ"। ਤਬਿ ਦੋਨਹੁੰ ਕੀ ਕਬਰ 
ਕਨਾਲ ਜ਼ੈਗ ਹੈ। ਓਹ ਸਿਖ । “ਦੌਕੇ ਮਹ ਵਾਲਾ ਤੀਰ । “ਭਵਾਟੜੀ `ਖਾਕੇ। “ਦੌੜ ਗਏ। 
੬ਵਗੀ ਗਲ ਹੋਈ ਹੈ ! । “ਆ ਲੱਗਾ । “ਸਮਾ ਬਿਤਾਕੇ । €ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭੱਥੇ ਦੇ ਬਣ ਪਰਖ 
ਲਏ । "£ਕੋਹ ਤਕ । "ਮੱਥੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਰਕੇ । 



6 ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜੇ। ( ੫੩੭੪) __ਰਿਤੁ੪।ਮੰ.੪੧, 
ਖਟਾਈ । ਤਿਸ ਹੀ ਥਲ ਸੋ ਦੀਏ ਦਬਾਈ ॥ ੪੭ ॥ “ਸਯਾਹੀ ਟਿੱਬੀ” 
ਨਾਮ ਸ ਥਾਨ । ਚਿੰਨ ਤਹਾਂ ਅਬਿ ਲੰਗ ਹੈ ਜਾਨ । ਦੋਨਹੁੰ ਕਬਰਾਂ ਪਰੀ 
ਦਿਖਾਵਤਿ । ਜਿਨ ਦੇਖੇ ਸੋ ਆਨਿ ਬਤਾਵਤਿ" ॥੪੮॥ ਇਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ 
ਸਿਖ ਸਿਸਕਾਰਾ । ਸੋ ਭੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਬਿ ਲਗੋਂ ਨਿਹਾਰਾ । ਜਹਿੰ ਪ੍ਰਭੁ ਬੈਠੇ ਸੋ 
ਭੀ ਥਾਨ । ਬਿਦਤਿ ਅਹੈ ਸਿਖ ਪਿਖਹੁ ਸੁਜਾਨ ॥ ੪੯ ॥ 2ਹਰਾ ॥ ਨਿ੍ਸਾ 
ਭਈ ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਵਰ ਮਹਿੰ ਆਨਿ ਬਿਰਾਜੇ ਥਾਨ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿਕੈ ਭਲੇ 
ਪੌਢੇ ਗੁਰ ਭਗਵਾਨ ॥੫੦॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੁਰਜ ਰਿੰ'ਥੇ ਚਦ੍ਰਬ ਰੁੱਤੇ 'ਤੋਪ” 
ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਚਾਲੀਸਮੋ ਅੰਸੂ । ੪੦ ॥ ਕੁ 
7 ੪੧, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ] । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇਤਿਕ ਦਿਵਸ ਬਸੇ ਬਸਤਿ ਨਿਰਮੋਹਕਬਿ ਕਬਿ 
ਚਢਿਕੈ ਖਾਲਸਾ ਰਿਪੁ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਹਿਂ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸ਼ਾਹੁ ਹੁਕਮ 
ਸੀਰੈਦ ਮੈਂ ਆਯੋ । ਤਬਿ ਵਜ਼ੀਰਖਾਂ ਸਭਿ ਸੁਨਿ ਪਾਯੋ“ਗਿਰਨ ਬਿਥੈ ਗੁਰ 
ਯੂਮ ਉਠਾਰੀ । ਤਹਿ ਤੁਮ ਜਾਹੁ ਲੇਹੁ ਦਲ ਭਾਰੀ॥੨॥ਮਿਲਹਿ ਗੁਰੂ ਤਬਿ 
ਮੇਲਨਿ ਕਰੋ। ਨਾਂਹਿ ਤ ਸਨਮੁਖ ਹ੍ਰੈ ਕਰਿ ਲਰੋ?। ਸੁਨਿ ਸਿਚੈਦ ਕੋ ਸੂਬਾ 
ਤਬੈ । ਤਕਾਰੀ ਕਰੀ ਚਵਨਿ ਕੀ ਸਬੈ ॥੩॥ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੇ ਚਮੂੰ ਸਕੋਲਿ । 
ਗਜ ਬਾਜਨਿ ਪਰ ਜ਼ੀਨਨਿ ਮੇਲਿ । ਲਖਹੁ ਸੁਭਟ ਜੋਰ ਕਚਿ ਚਵਜੋ । 
ਦੁੰਦਭਿ ਬਜਯੋ ਬੀਰ ਰਸ ਬਵ੧ੋ॥੪॥ਚਲੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੈਂਕਰੇ ਆਗੇ।,ਬਾਦਤ" 
ਬਜਨ ਸੈਂਕਰੇ ਲਾਗੇ । ਮਨਹੁ ਸਮੁੰਦ ਉਮਡ ਕਰਿ ਚਾਲਾ। ਪੈਦਲ ਪਸਰੇ 
ਜਹਿ ਜਲ.ਜਾਲਾ”॥੫॥ ਨੱਕ ਮਤੇਗ, ਮੱਛ ਬਡ ਘੋਰੇ-।ਬੜਵਾ ਅਗਨਿ 
ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਚਹੁੰਓਰੇ । ਤੁੰਮਲ ਬਡੇ ਤਰੇਗ ਉਠੰਤੇ' । ਬਾਦ ਨਾਦ ਬਡ 
ਜੋ ਗਰਜੰ3੯॥ ੬॥ ਕਰਤਿ ਮਜਲ ਪਰ ਮਜਲ ਸਿਧਾਏ । ਰੋਪੜ ਬਿਖੈ 
ਤਬਹਿ ਚਲਿ ਆਏ । ਖਬਰ ਗਈ ਗਿਰਪਤਿ ਕੇ ਪਾਸੀ । ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਭੀ 
ਸੁਨਿ ਦਲ ਰਾਸੀ'॥੭॥ਰਣ ਬਡ ਕੀ ਤਯਾਰੀ ਬਹੁ ਕੀਨਿ $ਗੁਲਕਾ ਅਰੁ 
ਬਰੂਦ ਸੋ ਲੀਨਿ । ਉਤ ਤੇ ਸਗਲ ਗਿਰੀਸ਼ੁਰ' ਆਏ । ਇਤ ਤੇ ਤੁਰਕ 
“ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਆਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ (ਮਨੂੰ) । “ਨਿਰਮੋ- ਬਸਤੀ ਵਿਚ ।.੧੬ਦਾ/ਹੈ। “ਜੋੜਕੇ । “ਵਾਜੇ “ਜਿੱਏ ਪੈਦਲ ਏਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨੋ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਜਲ ਪਸਾਰਿਆ ਹੈ । ?ਹਾਥੀ ਮਾਨੋ ਤੈਦੂਏ ਹਨ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੂਪੀ ਵਭੇ ਮੱਛ ਹਨੂ । “ਵੇਜੀ ਦਸਤੇ ਮਾਨੋ ਬੜੀਆਂ 

` ਬੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਠਦੀਆਂ ਹਨ । ੯ਫਾਜਿਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਮਾਣੋ (ਸਮੁੰਦਰ) ਗੱਜਦਾ ਹੈ । "ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੀ (ਖਬਰ) ਸੁਣ ਲਈ । "ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ । ਦਰ 



ਸਊ] ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । (੫੩੭੫) ਰਿਤੁ ੪ । ਅਸੂ ੪੧, 

ਅਗਨ ਰਿਪ ਧਾਏ। ੮॥ ਭਯੋ ਭੋੜ ਗਾੜ੍ਹੋ ਮੈਗਰਾਮੂ । ਕੋਤਿਕ ਗਿਨੀਅਹਿੰ 
ਬੀਰਨ ਨਾਮੂਕੀਮਚੈਦ ਸੁਨਿ ਸੈਨ ਬਿਲੈਦ।ਭੂਪਚੈਂਦ ਹੈਡੂਰਿ ਅਨੌਦ॥੯॥ 
%ਸਬਿ ਗੁਰ ਕਹਾਂ ਜਾਇ ਥਿਰ ਰਹੈ । ਦੁਰਗ ਨ ਕੋਟ ਮਵਾਸਾ ਲਹੋਂ1 ਚਹੰ 
ਦਿਸ਼ਿ ਤੋਂ ਘੈਰਹਿੰ ਗਹਿ ਲੈਹੈਂ । ਨਾਂਹਿ ਤ ਬੀਚ ਕਟਾ ਕਰਿ ਦੈ ਹੈ' ॥੧੦॥ 
ਦੀਰਘ ਲਸ਼ਕਰ ਤੁਰਕਨਿ ਕੋਰਾ । ਚਹਹਿੰ ਹਕਾਰਹਿੰ ਅਪਰ ਘਨੋਰਾ”। 
ਇਤ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਓਰੜਿ ਹਮ ਪਰੈ । ਉਤ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਚਮੂੰ ਬਡ ਲਰੈ॥੧੧॥ 
ਇਕ ਸ਼ਤ ਭਟ ਦੇ ਕਰ ਤਿਸ ਨਾਲਾ । ਅਪਰ ਸਚਿਵ ਭੇਜਯੋ ਤਤਕਾਲ। 
“ਆਣੇ ਮਗ ਕੋ ਲਸ਼ਕਰ ਲਯਾਵਹੁ । ਸੂਬੇ ਸਾਥ ਸਲਾਮ ਅਲਾਵਹ”॥੧੨॥ 
ਸਕਲ ਬਾਰਤਾ ਦਿਹ ਸਮੁਬਾਇ। “ਪੁਰਿ ਤੇ ਵਹਿਰ ਗੁਰੂ ਇਕ ਬਾਂਇ। 
ਗਹਿਨ ਸਖੇਨ ਤਾਂਹਿ ਕੌ ਜਾਨਹੁ । ਲਰਿਬੇ ਜਤਨ ਬਡੋ ਨਹਿ ਠਾਨਹੁੰ 
॥੧੩॥ ਇਤ ਤੇ ਹਮ ਆਵਹਿ ਦਲ ਮੇਲਿ“। ਉਤ ਤੋਂ ਆਪ ਘਾਲੀ- 
ਅਹਿ ਹੇਲ । ਦੇ ਜ਼ਾਫਤ= ਕੋ ਦਰਬ ਪਠਾਯੋ । ਤੂਰਨ ਸਚਿਵ ਤੁਰਕ 
ਪਹਿ ਆਯੋ ॥ ੧੪ ॥ ਘਾਤ ਅਨੋਕ ਬਤਾਵਤਿ ਲਯਾਇ । ਦਲ ਮੁਕਾਬਲੇ 
ਭਾ ਸਮੁਦਾਇ । ਇਕ ਦਿਸ਼ਿ ਤੁਰਕ ਘਾਲਿ ਘਮਸਾਨਾ । ਦਿਸ਼ਿ ਦੂਸਰ 
ਦਲ ਅਚਲ” ਮਹਾਨਾ ॥ ੧੫ ॥ ਬਾਜਨਿ ਲਗੀ ੩ ਬੋਦੂਕ ਬਡੇਰੀ । ਰੁਪੜੋ 
ਖਾਲਸਾ ਕਰੇ ਦਿਲੋਰੀ । ਦਹਿ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਬਡ ਆਯੋ । ਤਊ ਨ 
ਤ੍ਰਾਸ ਕਛੂ ਮਨ ਭਾਯੋ ॥ ੧੬॥ ਮ੍ਰਿਗ ਝੁੰਡਨ ਮਹਿ ਕੋਹਰ ਮੱਤੋ"। ਨ੍ਿਭੈ 
ਤਥਾ ਰਸਬੀਰ ਸੁ ਰੱਤੇ । ਮੈਗਤਿ ਦੀਪਮਾਲ ਕੇ ਮੇਲੇ । ਹਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ 
ਭਈ ਸਕੇਲੋ ॥੧੭॥ ਤਿਨ ਮਹੁੰ ਹੁਤੇ ਜੁ ਆਯੁਧਧਾਰੀ । ਸੁਨਿ “ਗੁਰ ਮੈ ਮੈਗੇ 
ਹੋਹਿ ਰਣ ਭਾਰੀ”। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਤਿ ਪਾਵਨ ਹੋਏ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਸੋ ਅੱਗ 
ਖਰੋਏ ॥ ੧੮ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਪਿਖਿ ਕਰਿਕੈ ਸੈਗ੍ਰਾਮੂ। ਗਮਨ' ਬਹੁਰ ਆਪਣੇ 
ਧਾਮੂਤੁਰਕਨ ਲਸ਼ਕਰ ਆਵਤਿ ਸੁਨ੍ਯੋਂ ੭ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਰੈ ਭਨਕੋਂ 
॥੧੯॥ £ਸਤ੍੍ ਧਰਨ ਕੋ ਧਰਮ ਇਹੀ ਹੈ । ਰਿਪਨਿ ਹਤਨਿ ਤਿਨ ਔਰ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਘਰ ਤੇ ਸਭਿ ਕਿਛ ਵਰ ਪਾਵਹਜਸੁ ਜੀਵਤਿ; ਮ੍ਰਿਤੁ ਸੁਰ 
ਪੁਰਿ ਜਾਵਹੁ ॥ ੩੦॥ ਮੈਂ' ਵਾਲੀ ਦੁਹੁੰ ਲੋਕਨ ਮਾਂਹੀ । ਹਨਹੁ ਰਿਪੁਨਿ ਕੌ 

੧(ਜਿੱਥੇ) ਆਕੀ ਹੋ ਰਹਿਣਗੇ । “ਜਿੰਨ ਦੋਰ ਚਾਹੀਏ ਬਹੁਤ ਏਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਇਕ ਜੌ । 
€ਂਭਾਵ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨਾਲ । “ਦੌੜਕੇ, ਕੇਠਾ ਕਰਕੇ । ਝੰਭਾਵ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਲਈ । “ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ । 
"ਮਸੰਤੇ । ੯ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਰ ਜਾਵਾਂਗੇ । 



ਸਰੀ ਟੁਰ ਪਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____ (੫੩੭੬) ਰਿਤੁ ੪ । ਅੱਸੂ ੪੧, _ 
ਮਿਟੀਅਹਿ ਨਾਂਹੀ? । ਸੋ ਭਟ ਅਰਹਿਂ ਅਗਾਰੀ ਹੋਇ। ਕਰੀ ਮੋਰਚੇ ਬੈਦੀ 
ਸੋਇ”॥ ੨੧॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਜੋ “ਅੱਗ ਨਹਿ ਜਾਵਹੁ । ਜ੍ਰਾਲਾਬਮਣੀ 
ਬਿਰੇ ਚਲਾਵਹ । ਦੁਸ਼ਮਨ ਨਹੀ' ਟਿਕਨ ਹੁਇ ਸਕਹੀ” । ਅੱਗ ਵਧਹਿ 
ਹਤਿ ਤਪਕਨ ਤਕਿਹੀ” ॥੨੨॥ ਦੂਰ ਦੂਰ ਲਗਿ ਸਭਿ ਚਹੂੰ ਓਰੇ । ਕਰੇ 
ਮੋਰਚ ਸੈਘਰ ਘੋਰੇਦ । ਭਰਿ ਭਰਿ ਰਾਬੇ" ਮਾਰਤਿ ਐਸੇ। ਬਾਛੜ ਕਰਿਕਾ 
ਪਰਤੀ ਜੈਸੇ। ੨੩ ॥ ਗਿਰਹਿੰ ਤੁਰੋਗਮ ਅਰੁ ਅਸਵਾਰ। ਰੁਪੇ ਸੂਰਮੇ 
ਪਰੇ ਸੁਮਾਰ”। ਦੋਨਹੁਂ ਦਿਸ਼ਾ ਓਰੜੇ ਆਵੈਂ । ਜਨੁ ਘਨ ਘਟਾ ਚੜੀ 
ਗਰਜਾਵੈਂ ॥ ੨੪ ॥ ਪੜਹਿੰ ਤੁਵੋਗਨ ਕੇ ਕੜਕਾਰ। ਹੇਲ ਘਾਲਿ ਅਰਿ 
ਪਰੇ ਜੁਝਾਰ" । ਨ੍ਹਿਭੈ ਹੋਇ ਢਿਗ ਢੂਕੈਂ ਜਯੋ ਜਜਯੋਂ । ਗੁਲਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਹਾਰ 
ਹੁਇੰ ਤਜੋਂ ਤਯੋਂ ॥ ੨੫ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਚਾਂ੫ ਕਠੋਰ ਸੈਭਾਰੇ । ਖਪਰੇ ਤੀਛਨ 
ਭੀਛਨ ਮਾਰੇ । ਬੀਂਧਤਿ ਸੁਭਟ ਪਵੇਗਮ ਗਾਤ੯। ਇਕ ਦ੍ਰੋ ਤ੍ਰੈ ਚਤੁਰਥ 
ਪਰ ਜਾਤਿ ॥ ੨੬ ॥ ਦੜਿ ਦੜਿ ਪੜਤਿ ਪਰੇ ਤੜਫਵੜਤ। ਲੜਿ ਲੜਿ 
ਭਿੜਤਿ ਕੜਾਕੜ ਛੜਤਿ"ਸੜਸੜ”' ਗੁਲਕਾਂ ਚਲਿਚਲਿਵੋੜਤਿ।ਲਗਿ 
ਲਗਿ ਭਟ ਗਨ ਕਰ ਪਗ ਤੋੜਤਿ ॥ ੨੭॥ ਤੁਰਕਨਿ ਕੇ ਲਸ਼ਕਰ ਪਰ 
ਸਤਿਗੁਰ । ਸਰਿ ਪਰਹਾਰਤਿ ਬੀਧਤਿ ਅਰਿ ਉਰ” । ਗਿਰਹਿ ਇਕੱਤ੍ਰ 
ਲਗੈ ਇਕ ਬਾਨ । ਪਰਹਿੰ ਪਾਰ ਕਰਿ ਕਰਿ ਬਹੁ ਹਾਨਿ ॥ ੨੮ ॥ ਜਥਾ 
ਚੋਦ੍ਰਮਾ ਕੌ ਪਰਵਾਂਰਾ । ਜਥਾ ਖਤ ਕੇ ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਬਾਰਾ । ਜਿਮ ਕਰ ਕੇ 
ਕੈਕਨ ਚਹੁੰ ਫੇਰੇ'। ਤਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਪਾਯੋ ਘੇਰੇ ॥ ੨੯॥ ਬਿਰੇ ਮੋਰਚੇ 
ਸਿੰਘ ਸੁ ਗਾਵੇ । ਬਲਖੈਂ ਛੋਰਤਿ ਹੁਇ ਹੁਇ ਠਾਂਵੇ । ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ ਕਰਿ 
ਮੋਰਹਿੰ ਅਰੀ। ਨੌਰ ਨ ਹੋਨਿ ਦੇਤਿ; ਬ੍ਰਤ ਧਰੀ" ॥ ੩੦ ॥ ਜਿਨ ਕੋ ਮਨ 
ਜਮ ਕੋ ਭਿ ਨ ਤ੍ਰਾਸਾ। ਰੁਪਜੋ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ੱਤ ਬਿਨਾਸ਼ਾ।ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਸਤਿ- 
"(ਪਹਿਲੇ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਰਚੇ ਏਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੀ ਓਹ ਸੂਰਨੇ ਅਗੇ ਦੋਕੇ ਅੜਨਾ ਚਾਹੈਦੇ ਹਨ, 
(ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦਿਦੇ ਹਨ) । “ਫਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਰੀ । ₹ਜੇ ਅਗੇ ਵਧਣ ਤਾਂ >ੱਕ ਕੇ 
ਬੈਕਾਂ ਮਾਰੋ । ਦਭਕਾਨਕ ਜੈਗ ਲਈ । “ਠੱਠੀਆਂ ₹ਦੂਕਾਂ ਦੀ ਏੁਛਾੜ । #ਜਿਵੇ' ਗੜਿਆੰ ਦੀ 
ਵਾਛੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । “ਸੂਰਮੇ ਜੈਮੇ ਖੜੇ ਹਨ ਚਾਹੋ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ । (ਅ)( ਜੀਉਂਦੇ ) ਸੂਰਮੇ 
ਅੜੇ ਖੜੇ ਹਨ (ਦੋ) ਜ਼ਖਮੀ (ਹੋਏ ਹਨ ?) ਡਿਗ ਪਏ ਹਨ । (ਏ)-ਊਰਮੇ ਅੜ ਰਹੇ ਹਨ (ਚਾਹੋ) 
ਚੰਗੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ . 'ਨੂਰਮੇ ਵੋਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਆ ਪਏ। ੯ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ । 
"5ਕੜਾਕੜ ਵੱਡਦੇ ਹਨ (ਗੋਲੀਆਂ) । "ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ । “੧ੋਵੋਰੀ ਦੇ ਕਲੇਜੇ। "੧ਜਿਵੇ' ਕੈਗਨ 
ਹੱਥ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਹੁਦਾ ਹੈ । "%(ਸਸਾ) ਨੇਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) । 



_ # ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ। ___ (੫੩੭੭) _ਕੁਤ ਬੇ । ਅਲਹ ੪੧, 
ਗੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰ । ਰਾਖੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਜੇ ਬਡ ਕ੍ਰਰ" ॥ ੩੧ ॥ ਨਰਾਜਛਂਦ ॥ ਗੁਰੂ 
ਸ ਪੂਤ ਪੂਤ” ਚੀਤ ਸ਼ੀ ਅਜੀਤਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੁੰਦਡ ਲੋ ਪ੍ਰਰੰਡ ਛੈਡਿਬਾਨ” 
ਧੀਂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ”। ਸੜਾਸੜੀ ਪ੍ਰਹਾਰਿਕੈ ਬਿਹੈਡ ਤੁੰਡ ਢੋੜਿਕੈ । ਕਰੇ ਜੁ 
ਹੇਲ ਆਵਤੇ ਸ਼ਿਤਾਬ ਦੀਨਿ 'ਮੋੜਿਕੈ ॥ ੩੨ ॥ ਨਿਖੰਗ ਤੇ ਖਤੈਗ ਏਕ 
ਸੈਗ ਹੀ ਨਿਕਾਰਿਕੈਂ'।ਧਰਾਧਰੇ ਸਮੂਹ ਵੇਰ ਲੋਤਿ ਹੈ' ਸੈਭਾਰਿਕੈਂਸ ਬੈਠਿ 
ਬੀਰ ਆਸਨੰ ਸਰਾਸਨੰ” ਸ ਧਾਰਿਕੈ । ਸੁ ਤਾਨਿ ਬਾਨ ਕਾਨ ਲੌ ਅਨੌਕ 
ਸ਼ੱਤ ਮਾਰਿਕੈ ॥ ੩੩॥ ਉਭੈਤਿ ਜਾਤਿ ਬੈਗ ਤੋ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਲਰੈਤਿ ਹੀ”। 
ਤੁਰੋਗੋ# ਅੰਗ ਭੈਗਿ ਕੈ ਸ ਪਾਰ ਕੋ ਪਰੈਤ ਹੀ੯। ਸਰੀਰ ਬੀਧ ਬੀਰ ਕੇ ਨ 
ਨੀਰ ਵੇਰ ਜਾਚਿਤੇ। ਅਤੈਕ ਤੇ ਸਸ਼ੈਕ ਕੈ ਨਿਸੈਗ ਜੋਗ ਮਾਚਤੇ"॥੩੪॥ 
ਵਜ਼ੀਰਖਾਨ।ਸੈਨਕੋ ਦਲੋਰ ਹ੍ਰੈ ਪਰੇਰਤੋ“ਕਹਾਂ ਬਿਰੈਤਿ ਤ੍ਰਾਸ ਤੋ, ਸਮੂਹ 
ਕਯਾ ਨਿਬੈਰਤੋ"" ? ਮਰੇ ਜੁ ਹੇਲ _ਘਾਲਤੋ, ਬਚੇ ਸਮੀਪ ਢੂਕਿਯੇ”' 1 
ਗੁਰੂ ਗਹੈਨ ਕੀਜਿਯੈ, ਉਠੇ ਨ ਕਰੋਂ' ਹੂੰ ਰੂਕਿਯੋ' ॥੩੫॥ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਖੈਂਚਿ 
ਮਯਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬੀਚ ਹੂਜਿਯੋ । ਪ੍ਰਹਾਰ ' ਸਾਂਗ ਸੈਹਥੀਨ, ਨੋਜ ਚੋਕ ' 
ਦੀਜਿਯੋ"'। ਤੁਵੈਗ ਏਕ ਸੈਗ ਤਯਾਗਿ"' ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਲੀਜਿਯੇ । ਅਕੇਲ 
ਢੇਰ ਕਯਾ ਕਹੈਂ<, ਨ ਤ੍ਰਾਸ ਚਿੱਤ ਕੀਜਿਯੋ॥੩੬॥ਸੁਨੋ ਵਜੀਦਖਾਨ) ਤੇ 
ਸ ਏਕ ਤਾਨ ਹੋਇਕੇ “ਅਗਾਇ ਪਾਇ ਰੋਪਤੇ ਸੁ ਕੋਪ ਤ੍ਰਾਸ ਖੋਇਕੈ'” । 
ਬਿਸਾਲ ਹਲ ਘਾਲਿਓ ਚਲਾਇ ਆਯੁਧਾਨ ਕੋ । ਪੁਕਾਰ ਅਰਿ ਮਾਰਿ? 
ਹਾਬ ਧਾਰਿਕੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋ ॥ ੩੭ ॥ ਛੁਟੀ ਤੁਢੈਗ ਏਕ ਸੈਗ ਚਾਜ਼ਿ ਓਰ 
ਓਰੜੇ । ਸਮੀਪ ਢੂਕ ਢੂਕਤੇ, ਨ ਧੀਰ ਧਾਰਿ ਥੋਰੜੇ । ਪਦਾਂਤਿ ਕੈ ਸਊਰ 
"ਕਰੜੇ।“ਪਵਿੱ>ਤੀਰ ਛੱਤੇ।ਸ਼ੇਰ ਵਤ ਧੀਰਜ ਧਾਰਕੇ।'ਇਕੇ ਵੇ ਵੇਰ ਹੀ ਕੱਢਟੇ।੬ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਰ 
ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰ #ਭੇਲਕੇ (ਚਲਾਉਣ ਲਈ) ਲਈ ਜਾਂਦੇ.ਹਨ। ?ਧਨੁਖ। “ਵੇਗ ਨਾਲ ਉਡਦੇ ਜਾਂਦੇ 
(ਤੀਰ_ਲਗਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਪਾਠ “ਲਦੇਤ ਹੀ” ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਕਲਮ ਉਕਾਈ 
ਜਾਪਦੀ ਦੈ; ਪਾਠ “ਲਰੀਤਹੀ! ਚਾਹਨੇ । ੯ਪਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । “ਜੋ ਨਿਸ਼ੌਗ ਹੋਟੇ ਜੈਗ ਵਿਚ 
ਮਚ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੈ ਨਾਲ ਸ਼ੈਕਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ । ""(ਕੀਹ) ਸਾਰੇ ਨਿਏੜ ਦਿੰਤੇ ਹਨ 
(ਗੁਦੂ ਜੀ ਨੇ)।  ੧੩ਟਲਾ ਕਰਦੇ ਜੋ ਮਦੇ (ਸੇ ਮਰ ਗਏ) ਜੋ.ਬਚੇ ਸੇ ਨੋੜੇ ਹੋਕੇ ਢੁਕੋ ਭਾਵ ਅੱਗੇ 
ਵ੧। "5ਉਟੋ ਤੇ ਕਿਵੇਂ” ਵੀ ਨਾ ਰੁਟੋ । (ਅ) ਐਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਕੋ ਕਿ ਵੇਰ ਉਠ ਨਾਂ ਸਕੇ । (ਏ) ਜੇ 
ਗ੍ਰਦੂ ਉਠ ਏਠਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ । "%ਨੇਜੇ ਦੀ ₹ਭ ਦਿਓ । "“ਇਕੋ ਵੇਰੀ ਚਲਾਕੇ 
“ਕਲ ਵਰ) ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ । ੯ਕੋਧ ਕਰਕੇ > ਡਰ ਗਵਾਕੇ ਅੱਗੇ ਪੈਰ। 
ਜਮਾਉਂਦਾ ਹੈ । #ਸ਼ੁਧ ਪਾਠ “ਤੁਚੰਤ” ਜਾਪਦਾ ਹੈ । 1ਕਵਿ ਜੀ ਬਹੁਤੀ 
ਥਾਈ ਜਿ ਖਾਂ ਨੂੰ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਬੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ । ਠੀਕ ਨ ਵਾ 1 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸਰਜ। ____ (੫੩੭੮) __ ਟੁਤਬ । ਅੰ ੪੨, _ 

ਹਾਲ ਯੂਲ ਫੂਰਭੋਲਤੇ। ਧਕੋਲ ਸੈਲ ਸਕੋਲ
ਿ ਗੋਲ ਪੇਲਤੋ” 

॥੩੮ ॥ ਪਰ ਸੁ ਜੋਰ ਖਾਲਸੇ' ਗੁਰੂ ਸੈਭਾਲਿ ਬਾਨ ਕੌ । ਚਲਾਇ ਦ
ੀਨਿ 

ਸੈਂਕਰੇ ਕਰੇ ਸੁ ਬੀਰ ਹਾਨ ਕੋ। ਧਵਾਇ ਅੱਗ ਆਵਤੇ ਨਿਸ਼ੈਕ ਤੀਰ 

ਖਾਵਤੇ । ਗਿਰੈ ਸੁ ਜੈਗ ਖੇਤ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਨ ਜਾਨ ਪਾਵਤੇ॥੩੯॥ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ 

ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲੈਦ ਕੋਪ ਧਾਰਿਓ। ਪ੍ਰਹਾਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਾਨ ਕੋ ਸਮੂਹ ਬੀਰ 

ਮਾਰਿਓਂ। ਪਰੇ ਤੁਰੈਗ ਸੈਂਕਰੇ ਸਊਰ ਹੇਠ ਉਪਰੇ। ਬਿਸਾਲ ਸ਼ੋ
ਣ ਚਾਲਿਓ 

ਬਹੋ ਪ੍ਰਵਾਹ ਭੂ ਪਰੇ ॥ ੪੦॥ ਭਈ ਸੁ ਲਬ ਪੋਥਨਾ ਬੈਦੂਕ ਬ੍ਰਿੰਦ 
ਬਾਜਿਆਂਧਸੁ ਹੇਲ ਬਾਲਿ ਖਾਲਸਾ'ਨ ਏਕ ਪੈਰ ਭਾਜਿਆ।ਹਜ਼ਾਰਹੂੰ ਪ੍ਹ

ਾਂ- 

ਰਕੈ-ਬਿਰੇ ਸੁ ਮੋਰਚਾਨ ਮੈਂ/ਪ੍ਰਹਾਰਿਯੇ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹਾਰਿ ਨਾ ਰਹੇ ਗੁਮਾਨ ਮੈਂ= 

॥ ੪੧॥ ਮਚਜਕੋ ਘਮੰਡ” ਦਾਰੁਣਾ ਕਹਾਂ ਲਗੇ ਸੁਨਾਈਯੈ । ਰਹੇ ਲਗਾਇ 

ਜੀਪ ਨਾ ਕਮ ਸਾਰ ਸਾਰ ਸੈਗ ਡੇਢ ਜਾਮ 

। ਹਜ਼ਾਰਹੂੰ ਖਪਾਇ ਬੀਰ ਭਾ ਹੌਕਾਰ ਰੀਤਿਯੋਂ'” ॥੪੨॥ ਅਬਜੋ 

ਸਿਧਇਿ ਮਾਰਤੰਡ ਬਾਰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਨ ਕੋ" ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੰਦ ਹੋਤਿ ਭਾ ਅੰਧੇਰ 

ਮੋਂ ਭਯਾਨਕੋ” । ਮਿਟੇ ਸੁ ਆਪ ਆਪ ਕੋ ਹਟੈ ਪ੍ਰਬੀਰ ਹੂਟਿਕੈ"”। ਗੁਰੂ 

ਬਿਸਾਲ ਸ਼ੂਰਖ਼ਾ ਰਹਜੋ ਮਵਾਸ ਜੂਟਿਕੈਂ"” ॥ ੪੩॥ ਢੋਹਰਾ॥ ਡੇਰਾ ਕੀਨਸਿ 

ਦਲ ਸਕਲ ਸ਼੍ਰਮਤਿ ਅੰਗ ਲਰਿ ਜੈਗ'“ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੋ ਕਰਨ 

ਹਿਤ ਉਤਰੇ ਬੀਰ ਸੁਮੈਗ' ॥ ੪੪ ॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਿੰਬੇ ਚਤੁਰਬ 

ਹੁੰਤੇ “ਵਜੀਦਖਲ” ਪਰਿਗ ਬਰਨਨ ਨਾਮ ਏਕ ਚੜਵਾਦਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ॥ ੪੧ ॥ ਰੱ 

93. [ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ । ਰਾਇ ਬਿਮਾਲੀ ਨਲ], 

ਦੌਹਰਾ॥ ਭਯੋ ਖੇਤ ਵਾਰੁਨ ਮਹਾਂ; ਲੋਥ ਮੈਕੀਰਣ ਜਾਲ" । ਕੂਕੈਂ ਜੇਬੁਕ 

੧ਪਅੇ ਏ ਅਸਵਾਰ ਹੂਲਕੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਿਲਕੇ ਸਾਰੇ । “?ਲਿਆੰ ਦੇ ਧੱਗੇ ਨਾਲ 

(ਐੱਗੇ ਆਇਆੰ) ਨੂੰ ਠੇਲਦੇ _ ਟੇੜਦੇ ਤੇ ) ਕੱਟੇ ਟੋਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਨ । 'ਖਾਲਸ
ੇ 

ਉਤੇ । “ਵੱਜੀਆਂ ਭਾਵ ਚਲੀਆਂ । “ਲੇ ਨੂੰ ਬੱਲਿਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ । <ਜਦੇਂ ਮਾਰ-ਪ
ਈ ਬੁੱਧੀ 

ਹਾਰ ਗਈ ਗੁਮਾਨ ਦਰਾਂ ਨਾ ਰਿਹਾ । ਪਰ ਸ਼ੁਧ ਪਾਠ “ਪਹਾਰੀਏ” ਚਾਹੀ
ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾਂੜੀਏ 

ਗਰ ਸਖ਼ਬਕੇ ਟੈਕਾਰ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹੇ । “ਜਗ । "ਵੇਸ ਨਾ ਚੱਲਿਆ । ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਦੰਗੀ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜਢਿਆਂ ਵੇਢ ਪਹਿਰ ਬੀਤ ਗਿਆ । [ਪ੍ਰ=ਵੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰਸਪਰ । ਬਾਜ=ਵੱ ਜਿਆ]। 

੧੦£ਕਾਰ ਤੋਂ ਘਲੀ ₹ਦ (ਵੈਰੀ) । ਪਸ਼ਚਮ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ [ ਮੈਸ:, ਵਾੁਨੀ ]। ""ਭਜਨਕ 

ਅੰਧੇਗ ਹੋ ਫਿਸ਼ਪਾ । "ਆਪੋ ਆਪਣੇਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ £ਰਮੇਂ' ਬੱਕ ਕੇ ਹਫ ਗਏ ।
 5੭; ਪ੍ਰਵੀਰ= 

ਜੇਸ਼ਟ ਸੂਰਮੈਂ ]। “ਜੁੱਟਕੇ । "“ਲੜਢਿਆਂ ਜੈਗ ਵਿਚ । '£ਸੈਗੀਆਂ ਸਣੇ । 'ਸਾਰੀਆਂ (ਦੋਹਾਂ 

ਧਿਰਾਂ ਢੀਅ) ਕੌਲਾਂ ਰਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ । 



੧1 ਰੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ।_ ( ੫੩੭੯) ਰੁਤ ੪। ਅਸੂ ੪੨ 

ਆਨਿਕੈ ਕੂਕਰ ਕੂਕਿ ਬਿਸਾਲ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਨਿਜਗਣ ਕੋ ਗਣਾਂ ਲੇ 
ਕਰਿ ਮੈਗ । ਬਿਚਰੇ ਰੁੱਦ੍ ਰੁੱਦ੍ ਕਰਿ ਅੰਗਾ' । ਬ੍ਰਿੰਦ ਜੋਗਨੀ ਪੀਵਤਿ ਸ਼੍ਰੋਣ' 
ਬੋਲ ਭਐਕਰ ਸਨਿਯਤਿ ਸ਼੍ਰੋਣ ॥੨॥ ਪਰੇ ਹਜ਼ਾਂਰਹੁੰ ਹਯ ਹਬਜਾਰ। ਨਹਿ 
ਘਾਯਲ ਕੀ ਕਰੀ ਸੈਭਾਰ। ਤਿਸ ਛਿਨ ਜੀਵਤਿ ਭੀ ਮਰਿ ਗਏ। ਬਨ ਕੇ 

ਜੀਵ ਮਾਸ ਭਖਿ ਲਏ ॥੩॥ ਪਰੀ ਮਾਰ ਤੁਰਕਨਿ ਪਰ ਗਢੀ ਮਹਾੰ ਸੋਗ 

ਜਤਿ ਪੀਰਾ ਬਾਢੀ । ਰਹਯੋ ਵਜੀਦਖਾਨ ਚਿਤ ਚਿਤਵਭਿਂ।-ਇੰਹੇ ਮਮ 

ਲਸ਼ਕਰ ਪਰ ਕਯਾ ਬਿਤਵਤਿ।੪॥ਜਾਨੀ ਗਈ ਨ ਕੁਛ ਬੁੱਖਿਮਨ ਤੇਂ-। 

ਝ੍ਰਕੋ ਪਾਇ ਪਰਾਜੈ ਰਨ ਤੇ ।-ਸਿੰਘ ਅਲਪ ਹੀ ਹਤੇ ਨ ਗਏ। ਰਹੇ 

ਮਵਾਸੀ ਬਡ ਬਲ ਕਿਯੇ ॥ ੫ ॥ ਕੋਟ ਦੁਰਗ ਕੀ ਓਟ ਨ ਕੋਈ । ਬੀਚ 

ਮਦਾਨ ਮੋਰਚੇ ਹੋਈ । ਮਰੇ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਬੀਰ ਤੁਰੈਗ । ਨਹੀਂ ਸੈਂਭਾਗੰਹਿਂ 
ਘਾਇਲ ਜੈਗ"-॥੬॥ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਪਛੁਤਾਵਤਿ ਰਹਜੋਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਘ ਨਹਿ 
ਮੂਰਖ ਲਹੜੋ । ਭੀਮਚੈਦ ਕਹਿਲੂਰੀ ਗਯੋ । ਭੂਪਚੈਦ ਰੈਛੂਰ਼ੀਂਲਹ੧॥੭॥ 
ਮਿਲੇ ਜਾਇ ਝ੍ਰਕਿ ਕਰੀ ਸਲਾਮੂ । । ਭਾਖਜੋ ਗੁਰ ਅਹਿਵਾਲ ਤਮਾਮੂ/ਮਹਾਂ 
ਸੂਰਮਾ ਅਤਿ ਧਨੁ ਧਾਰੀ (ਹਮ ਨਿਤ ਕਰਤਿ ਰਹੇ ਰਣ ਭਾਰੀ॥੮॥ ਕਾਵਿ 

ਅਨੰਦਪੁਰਿ ਬਾਹਰ ਲਯਾਏ।ਅਬਿ ਗੰਹ ਲੈ ਹੈਂ ਜਾਨਿ ਨ ਖਾਈਹਜ਼ਰਤ 
ਕੇ ਸਮੀਂਪ ਪਹੁੰਚਾਵੈ। ਤਬਿ ਨਚਿੰਤ ਹ੍ਰੋ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਵੈਂ” ॥੯ ॥ ਕਹਜੋ 
ਵਜੀਦਖਾਨ ਨਿ੍ਪ ਸੈਗ । “ਭਯੋ ਆਜ ਭੀ ਦੀਰਘ ਜੈਗ । ਤੁਸ ਤਨ ਦੇ 
ਕਰਿ ਲਰਹਿ ਨ ਕੋਈ । ਅਪਨਿ ਮੂੰ ਮੈਂ ਸਗਰੀ ਢੋਈ ॥੧੦ ॥ ਮਰੇ 

ਸੈਂਕਰੇ ਸੁਭਟ ਤਰੈਗ । ਪਰੇ ਹਜ਼ਾਰਹੁਂ ਘਾਯਲ ਅੰਗਾਬੈਠਿ-ਮੋਚਚਨਿ ਮਾਰ 
ਮਚਾਈ । ਹਮ ਮਦਾਨ ਸਨਮੁਖ ਬਹੁ ਘਾਈ'" ॥ ੧੧॥ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਤਿ ਕੋ 
ਪਾਵਹਿ ਜੈਗ । ਸੈਭਾਰਹਿ ਮਿਤਿ ਘਾਯਲ ਅੰਗ । ਪਰਸੋਂ ਢੋਹਿੰ:ਜੋਰ ਬਹ 
ਲਰੈਂ । ਘੇਰਿ ਚੁਗਿਰਦੇ ਗਹਿਬੋ ਕਰੈਂ” ॥ ੧੨॥ ਬੋਲੜੋ ਪਚੈਛ ਹੈਝੂਰੀ । 
“ਰਾਵਰਿ ਕਹੀ ਬਾਰਤਾ ਰੂਰੀ । ਤੁਮ ਮਾਲਿਕ ਹਮਰੇ ਆਏ।ਸਰਬ 

ਸੁਧਾਰਹ ਕਾਜ ਸੁਹਾਏ॥੧੩॥ਪੁਨ ਵਜੀਦਖਾਂ £ ਝਨਿ ਕਗੇ। ਗੁਰ ।ਬਰੋਧ 
"ਰੇ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ ਨੂੰ । “ਚ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਡਜਾਨਕ ਬਨਾਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨਪ 'ੱਕੀ ਬਤਦੀ 
ਹੈ ਊ $ਜੇਗ ਵਿਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ “ਬਹੁਤੇ ਮਾੇ । 

“ਹੁਣ ਗਊ ਦੀ ਸਹ ਦੇਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ੍ਰੇਬ 2 ਮਨੋਰਥ ਬਸਪਸ਼ਫ ਹੋਗਿਆ । ਹੱਲਾ 
ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ '2ਓਟੇ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ 
ਗਲ ਬੀ ਸਾਫ ਹ ਗਈ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । _(੫੩੮੦) _____ ਰੁਤ ਝ। ਅੰਸੂ ੪੨, 

।ਕਿਹ ਕਾਰਨ ਪਰੇ/ਬਹੁਰ ਨ ਮੇਲ ਤੁਮਾਰੋ ਹੋਵਾ । ਚਿਰ ਤੇ ਲਰਹਿੰ ਅਬਹਿ 
ਲਗਿ ਜੋਵਾ॥੧੪॥ਸੁਨਿਕੈ ਭੀਮਚੈਦ ਬਚ ਭਾਖਾ/ਕਹਹਿਂ ਕਹਾਂ; ਹਮ ਗੁਰ 
ਅਭਿਲਾਖਾ।ਸਭਿ ਇਕ ਸੰਮੈਂ ਮਿਲੇ ਤਿਨ ਜਾਈ।ਪਿਖਨਿ ਕਹਤਿ ਦੇਵੀ 
ਬਿਦਤਾਈ॥੧੫॥ਥਿਰੇ ਸਮੀਪ ਜਬਹਿ ਸਮੁਦਾਯਾ । ਦੇਖਤਿ ਹਮ ਕੋ ਏਵ 
ਅਲਾਯਾ ।-ਸਿੱਖ ਬਨਹੁੰ ਲੇ ਪਾਹੁਲ ਮੇਰੀ।ਕੇਸ ਕਾਛ ਰਖਿ ਰਹਤਿ ਬਭੇਰੀ 
॥ ੧੬॥ ਹਜ਼ਰਤ ਕੇ ਸੈਗ ਮੋਰ ਬਿਰੁੱਧਾ । ਇਕਠੇ ਹੋਇ ਕਰੈਂ ਬਹੁ ਜੁੱਧਾ । 
ਤੋਗ਼ਬਹਾਦਰ ਪਿਤਾ ਹਮਾਰਾ/ਚਵਗੱਤੇ ਨਾਹਕ ਗਹਿ ਮਾਰਾ॥੧੭॥ਸੋਪਲਟਾ 
ਤਿਸ ਤੇ ਹਮ ਲੋਨੋਂ। ਦੇਸ਼ਨਿ ਲੂਟਿ ਉਜਾਰ ਸੁ ਦੇਨੋ।ਲਵਪੁਰਿ ਟ ਪੂਰਬ 
ਲਰਿ ਲੈਹੈਂ । ਸੋ ਸਭਿ ਰਾਜ ਤੁਮਹਿ ਕੋ ਦੋਹੈਂ-#॥ ੧੮ ॥ 
ਹਮ ਕੋ ਬਹੁ ਕਹਜੋ । ਸੁਨਿਕੈ ਇਹੁ ਕੁਸੂਤ ਚਿਤ ਲਹਜੋ । ਖੈਰ ਖ੍ਹਾਹ 
ਹਮ ਹਜ਼ਰਤ ਕੇਰੇ । ਇਹ ਤਿਨ ਸੋਚੀਹ” ਜੈਗ ਬਡੋਰੇ ॥ ੧੯ ॥ ਕਹਿ ਬਹੁ 
ਰਹਜਯੋ ਨ ਤਬਿ ਹਮ ਮਾਨੀ।ਚਲਿ ਆਏ ਅਪਨੀ ਰਜਧਾਨੀ। ਇਹੁ ਕਾਰਨ 
ਹੈ ਲਰਿਬੇ ਕੇਰਾ । ਅਪਰ ਨਹੀਂ' ਗੁਰ ਕੇ ਸੈਗ ਬੇਰਾਂ ॥ ੨੨ ॥ ਅਬਿ ਆਏ 
ਤੁਮ ਭਲੀ ਸੁ ਹੋਈ। ਜਿਮ ਉਚ਼ਰਹੁ ਹਮ ਕਰਿਹੈਂ ਸੋਈ । ਹਜ਼ਰਤ ਕੇ 
ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਮ ਜਾਨੋ । ਕਰਨਿ ਬਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹਮ ਮਾਨੋ ॥ ੨੧॥ ਅਬਿ ਕੇ 
ਲਰਹੁ ਲਾਇ ਬਲ ਸਾਰੋ । ਚਹੁੰ ਓਰ ਤੇ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਹਾਰੋ। ਫੜੇ : ਕਰਹਿੰਗੇ 
ਗਨ ਕੋ ਗਹਿ ਕੈ । ਹੁਇ ਹੈ ਸੁਜਸ; ਕਹੈ ਜਗ ਲਹਿ ਕੈ ॥੨੨॥ ਏਵ 
ਪਰਸਪਰ ਮਸਲਤ ਧਰਿਕੈ । ਉਠੇ ਸਲਾਮ ਤੁਰਕ ਕੋ ਕਰਿਕੈ।ਡੇਰੇ ਜਾਇ 
ਸੁ ਸੁਪਤੇ ਰਾਤਿ।ਉਠੇ ਬਹੁਰ ਜਬਿ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਤਿ ॥ ੨੩ ॥ ਸਤੱਦ੍ਰਵ ਪਾਰ ਸੁ 
ਪੁਰੀ ਬਿਸਾਲੀ" । ਤਹਾਂ ਰਾਵ ਇਕ ਸੁਮਤਿ ਬਿਸਾਲੀ੬। ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਗੁਰ 
ਸੈਗ ਅਧਿਕ ਬਖੇਰਾ । “ਭੀਮਚੇਦ ਬਡ ਠਾਨਜੋ ਬੈਰਾ ॥੨੪॥ ਪ੍ਥਮ ਲਰਜੋ 
ਹਾਰਕੋ ਮਤਿਮੰਦਦਿਯੋ ਮਰਾਇ ਕੇਸਰੀ ਚੇਦਜਮਤੁੱਲਾ ਭਾਊ 'ਮਰਿਵਾਯੋ। 
ਅਪਰ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਭਫ ਗਿਰਵਾਯੋ” ॥ ੨੫ ॥ ਮੂਰਖ ਕੋ .ਬਸਿ ਚਲਕੋ ਨ 

“ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ । “ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਕੇ ਮਿਲੇ ਸਾਂ। "ਤਿਸ (ਨੁਰੰਰੇ) ਨਾਲ । “ਦੇਖਕੇ 
ਜਗਤ ਕਟੇ ਗਾ । “ਨਾਮ ਪੁਰੀ ਦਾ । =ਬੜੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਸੀ । “ਮਰਵਾਏ । 

#ਇਹ ਰਾਜੇ ਉਸਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਬਣ' ਬਣਾਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਚਿਪ ਚੜੇ 
7ਰਾਜਿਆਂ ਦਈ ਇਸ ਗੁਫਤਗੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਰਾਉ ਦਾ ਕਮਾਲ, ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ 

ਹੀਣੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਖਾਨਾ ਜੈਗੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪੇ ਸਵੁੱਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੩੮੧) ਰਤੁ ੩ । ਅੱਸੂ ੩੨, 

ਕੋਈ। ਬਹੁਰੋ ਕਰੀ ਕਮਤਿ ਬਡ ਜੋਈ । ਸ਼ਸਤਰ ਧਰਨ ਧਰਮ ਕੌ 
ਤਯਾਗਾ । ਨਿਰਬਲ ਦੀਨ ਰੋਕ ਮਗ ਲਾਗਾ" ॥ ੨੬ ॥ ਰਾਜਾ ਅਪਰ ਕੌਨ 
ਇਮ ਕਗੈਧਰਮ ਛੋਰਿ ਲੱਜਾ ਪਰਹਰੈ। ਤਸਕਰ ਸਮਸਰ ਪਠਿ ਕਰਿ ਪੰਮ। 
ਆਨੰਦਪਰਿ ਕੇ ਦ੍ਰਾਰ ਕੁਕੌਮਾ' ॥ ੨੭ ॥ ਆਨ ਧੈਠੁ ਕੀ ਦੀਨੀ ਜਾਇ । 
ਨਹਿ ਰਾਜਨਿ ਤੇ ਲੱਜਕਾ ਪਾਇ। ਗੁਰੂ ਬੀਰ ਬਰ ਲੀਨਿ ਸੁ ਮਾਨ।ਤਜਕੋ 
ਅਨੰਦਪੂਰਿ ਧੀਰ ਨਿਧਾਨ ॥ ੨੮ ॥ ਧਰਮ ਧੁਰੈਧਰ ਜਿਮ ਕਰਿ ਗਏ । 
ਅਪਰ ਕੌਨ ਮਾਨਹਿੰ ਇਮ ਦਏ” ।ਬਹੁਰ ਨ ਟਰੜੋ ਮੂਢ ਮਤਿਮੰਦਾ। ਕਰੇ 
ਅਵਾਹਨ ਤੁਰਕ ਬਿਲੰਦਾ॥ ੨੯॥ ਬੈਠੋ ਵਹਿਰ ਦੁਰਗ ਨਹਿ ਕੋਟ । ਹਿਤ 
ਲਰਿਬੇ ਕੁਛ ਕਰੀ ਨ ਓਟ” । ਨਿਜ ਪਰਧਾਨ ਸੋਗ ਕਹਿ ਸੁਨਿ ਕਰਿ । 
“ਹਮ ਚਢਿ ਆਨਹਿੰ ਨਿਜ ਪੁਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ॥੩੦॥ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਮਾਤ ਮੈਂਗ 
ਬੈਰ। ਇਨਕੇ ਬੈਸ ਹੋਇ ਨਹਿ ਸੈਰ । ਦੁਖ ਪਾਵਹਿੰਗੇ ਪਰਿ ਹੈਂ ਨਰਕ । 
ਕਰਹਿੰ ਕੁਕਰਮ ਹੋਇ ਹੈਂ ਗ਼ਰਕ? ॥ ੩ਕੈੱਜੇਂ ਤਕਾਰੀ ਕਰਤਿ ਅਰੁਵ਼ਜੋ 
ਰਾਵ । ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਕੌ ਉਰ ਚਾਵ। ਜਿਤਿਕ ਸੈਨ ਅਪਨੀ ਲੇ ਸਾਥ। 
ਆਨਿ ਖ਼ਿਲਜੋ ਜਹਿੰ ਬੈਠੇ ਨਾਬ॥੩੨॥ਪਦ ਅਰਬਿੰਦਨ ਪਰ ਸਿਰ ਧਰ2। 
ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਬਿਨਤੀ ਬਾਕ ਉਚਰਮੋ। “ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ ! ਚਲਹੁ ਮੈਗ ਅਬਿ ਮੇਰੇ। 
ਰਿਦੈ ਜਾਨਿ ਕਰਿ ਅਪਨੇ ਚੇਰੇ ॥ ੩੩॥ ਨਿਜ ਪਾਵਨ ਕਰਿ ਕਰੀਅਹਿ 
ਪਾਵਨ । ਜਿਨ ਤੇ ਹੋਇ ਸਦਨ ਮਮ ਪਾਵਨ । ਨਗਰ ਬਿਸਾਲੀ ਅਪਨੋ 
ਜਾਨਹੁ । ਰਹਹੁ ਨਿਕੇਤਿ ਬਾਸ ਕੋ ਠਾਨਹੁ ॥੩੪॥ ਸਿੰਧ ਮੇਖਲਾ ਅਵਨੀ 
ਸਾਰੀ । ਮਹਾਰਾਜ ! ਪ੍ਰਭੁ ਅਹੈ ਤੁਮਾਰੀ । ਭੀਮਚੈਦ ਆਦਿਕ ਗਨ 

_ ਰਾਜੇ । ਮੂਢਮਤੀ ਸਭਿ ਕਰਹਿ ਕੁਕਾਜੇ ॥ ੩੫॥ ਇਨ ਕੇ ਹੋਇ ਗਏ ਮੁਖ 
_ ਕਾਰੇ। ਉਤਰੇ ਨਹੀਂ ਕਲੰਕ; ਪਖਾਰੇ" । ਦਿਨਪ੍ਰਤਿ ਅਧਿਕ ਸੜਾਮਤਾ 
ਲਾਰੀ । ਸਕਲ ਕਲੈਕਤਿ ਕੁਲ ਕਿਯ ਆਰੈ॥ ੩੬॥ ਅਨਿਕ ਉਪਾਵਨ 
ਤੇ ਨਹਿੰ ਜੈ ਹੈ । ਇਸ ਦਿਨ ਕੋ ਨਿਤ ਹੀ ਪਛੁਤੈ ਹੈਂ । ਜਮਨਾ; ਰੈਗ 
ਗਯਾ, ਬਨਾਰਸ । ਤਹਾਂ ਨ ਮਿਟਹਿ ਇਨਹੁੰ ਮੁਖ ਕਾਂਰਸ ॥ ੩੭ ॥ 
ਜਾਇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਦਰੀਨਾਥ । ਤਹਿੰ ਭੀ ਮਿਟਹਿ ਨ, ਰਹਿ ਮੁਖ 
੧ਨਿਤਾਣੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕੌਗਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ (ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਵਾਲੀ ਗਲ ਵਲ 
ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ) । “ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਕੁਕਾਜ ਕੀਤਾ । ੧(ਸਹੂੰਆਂ) ਦਿੱਤੀਆਂ । “ਹਤਿਆ ਕਟਕ 
ਨਹੀ ਸੀ 



ਪਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ।__ ___ (੫੩੮੨) ਰਿਤੁ ੪ । ਅੰਸੂ ੪੨, 

ਸਾਬ । ਤੀਰਥ ਜਿਤਿਕ ਸਮੁੰਦ੍ਰਾਦਿਕ ਹੈਂ । ਬਿਮਲ ਨ ਕਹੂੰ; ਸਦਾ ਇਨ 

ਧਿਕ ਹੈਂ” ॥ ੩੮ ॥ ਹਿੰਦ ਧਰਮ ਕੀ ਧੁਜਾ ਭਏ ਹੋ । ਪਰ ਉਪਕਾਰ 
ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਬਿਏ ਹੋ । ਸਰਬ ਸ਼ਿਰੋਮਣਿ ਦੀਪਕ ਦੀਪ” । ਤੁਮਰੀ ਸਮਸਰ ਕੌ 

ਅਵਨੀਪ? ॥੩੯॥ ਰਾਮਚੈਦ ਜੈਸੇ ਤੁਮ ਬਾਨਾ । ਹੋ ਅਤਿਰਥੀ ਸੁ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 

ਸਮਾਨਾ । ਜਿਮ ਗਿਰਵਰ ਪਰ ਜੁਤਿ ਪਰਵਾਰਾਂ । ਜਰਾਸੈਧ ਦਲ ਲੌ ਪਰ- 

ਵਾਰਾ” ॥ ੪੦ ॥ ਲਖਨਿ ਬਿਖੈ ਆਵਤਿ ਬਿਧਿ ਸੋਏ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਚੈਦ ਕੇ ਤਨ 

ਤੁਮ ਹੋਏ। ਨਰ ਲੀਲਾ ਕੇ ਬਨਿ ਅਨੁਸਾਰੀ।ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਉਪ- 

ਕਾਰੀ ॥ ੪੧॥ ਨਾਂਹਿ ਤ ਲਾਖਹੁੰ ਦਲ ਬਹੁ ਭਾਰੇ । ਮਰਹਿ ਛਿਨਕ ਮਹਿਂ 

ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ । ਨਹਿੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇਹ ਲਖਹਿੰ ਤੁਹਾਰੋ। ਪਰਹਿੰ ਨਰਕ ਮਹਿ 

ਲਹਿ ਦੁਖ ਭਾਰੋ ॥੪੨॥ ਅਪਨੋ ਨਗਰ ਜਾਨ ਕਰਿ ਧਾਮੂ। ਰਚਨ ਜੀਗ ਤੋਂ 

ਕਰਹੁ ਅਰਾਮੂ” । ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਤਿਸ ਬੈਨ । ਕਰਜੋ ਬਿਲੋਕਨ 

ਕਰੁਨਾ ਨੈਨ ॥੪੩॥ “ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਤਪਜੋ ਤਪ ਜਬੈ । ਸਤਿ ਸੈਗਤਿ ਭੀ 
ਕੀਨਸਿ ਤਬੈ । ਤਿਸਕੋ ਵਲ ਤੋਕਹੁ ਹੁਇ ਆਯੋ । ਚਾਹਤਿ ਬੈਧਨ 

ਅਪਨਿ ਗਵਾਯੋ ॥ ੪੪ ॥ ਉਪਜੀ ਸੁਮਤਿ ਆਨ ਇਸ ਸੈਂ । ਨ੍ਰਿਭੈ ਹੋਇ 

_ਗੁਰ ਘਰ ਕੋ ਨਿਮੈਂ“। ਸਭਿ ਕੇ ਮੈਗ ਹਮਾਰ ਬਖੇਰਾ । ਬਿਨ ਬਿਚਾਰ 

ਅਆਯੋ ਇਸ ਬੇਰਾ ॥ ੪੫ ॥ ਹੈ ਜੇ ਕਰਿ ਇਮ ਭਾਉ ਤੁਮਾਰੇ। ਗਮਨਹਿ 

ਨਗਰ ਬਿਸਾਲਿ ਮਝਾਰੇ । ਤੁੰ ਚਲਿ ਪ੍ਰਥਮ ਅਪਨਿ ਘਰਿ ਮਾਂਹੀ । ਹਤਿਬੇ 

ਰਿਪੁ ਹਮ ਮਿਫਹਿੰ ਸੁ ਨਾਂਹੀ ॥ ੪੬॥ ਕਰਹਿੰ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਕੇਰਿ ਸਿੰਘਾਰਨਿ । 

ਆਵਹਿੰਗੇ ਰਚਿ ਕੇ ਰਣ ਢਾਰੁਨ । ਤੁਰਕਨਿ ਅਰੁ ਗਿਰਪਤਿਨਿ ਗੁਮਾਨ । 

ਕਰੋਂ ਹਾਨ ਘਾਲਉਂ' ਘਮਸਾਨ ॥ ੪੭ ॥ ਰਾਜ ਤੋਜ ਇਨ ਕੁਲ ਤੇ ਖੋਵੇਂ। 

ਕੁਮਤਿ ਕੁਕਰਮੀ ਪਾਪੀ ਜੋਵੇਂ । ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਹਮ ਰਚਿ ਦੀਨ।ਸਨੇ ਸਨ 
ਸਭਿ ਲੈ ਹੈ ਛੀਨ ॥ ੪੮ ॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਾਲਕਾ ਕੀ ਬਹੁ ਅਹੈ । 

ਸ਼ੱਤ੍ਨਿ ਕੋ ਦਹੈਚਢਹੁ ਰਾਵ;ਹਮ ਆਇ ਪਿਛੇਰੇ। ਘਲਹਿਂ ਤੋਹਿ ਨਗਰ 

ਮਹਿ` ਡੇਰੇ”॥੪੯॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਚਤੁਰਥ ਰੁਤੇ “ਬਿਸਾਲੀ ਰਫ 

ਮਿਲਨਿ! ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਦੋਇ ਦੇੜ੍ਹਾਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੪੨ ॥ 

੧(ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ) ਕਿੱਤੇ ਬੀ ਉੱਜਲਾ ਨਹੀਂ ( ?ਵੇਗਾ) ਸਦਾ ਧਿਕਾਰ ਰਟੇਗੀ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰ) | 

੨ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ 'ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । (ਅ) ਸਰਬ ਸ਼ਿਰੋਮਣ ਦੀਪ (=ਜੈਬੂ ਦੀਪ) ਦੇ ਆਪ ਦੀਪਕ ਹੈ । 

੩ਪਹੜ ਪਰ ਪਰਵਾਰ ਸਹਿਤ (ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ)”। “ਘਰ ਲਿਆ । “ਨਿਵਿਆਂ ਹੈ” । “(ਇਸ 

ਗੱਲ ਦਾ ਅਪਨੇ ਲਈ ਫਲ) ਬਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਆਏ ਹੋ । 



ਮਰ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੩੮੩ ; :- ਰਿਤੁ ੪। ਅੰਸੂ ੪੩. 

ਬੜ, [ਜੈਗ]। 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਬਹੁਰ ਬਿਸਾਲੀ ਰਾਵਾਂ ਕਹਿ “ਰਣ ਤੁਮ ਕਰੇ ਬਿਸਾਲ । ਬਿਨਾ 
` ਲਰੇ ਹੀ ਚੱਢ ਚਲਹੁ ਅਪਨਿ ਸਮਾਜ ਸੈਭਾਲਿ ॥੧॥ ਝੌਪਈ ॥ ਭੀਮ ਚੈਦ 
ਆਦਿਕ ਗਨ ਰਾਜੇ । ਇਨਹੁੰ ਕਰੇ ਬਡ ਪਾਂਪਨਿ ਕਾਜੇ” । ਤਿਸੀ ਪਾ੫ ਤੇ 
ਇਹ ਖਪਿ ਜੈ ਹੈ' । ਨਹੀ' ਕੁਸ਼ਲ ਕੇ ਸਹਿਤ ਬਿਰੈ ਹੈਂ ॥੨॥ ਤਰਕ ਆਪ 
ਹੀ ਗਮਨਹਿੰ ਪਾਛੇ” । ਕਯੋਂ ਪ੍ਰਭੁ ਜੈਗ ਆਪ ਅਬਿ ਬਾਂਛੇ॥ ਸਨਿ ਕਰਿ ਸ਼੍ਰੀ 
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧੀਰ । ਕਹਜੋ “ਚਲਹੁੰ ਲੋ ਸੈਗ ਬਹੀਰ$॥ ੩॥ ਹਮ ਇਸ 
ਤੁਰਕ ਸੈਗ ਕਰਿ ਜੈਗ । ਭੂਪ ਗੁਮਾਨ ਕਰਹਿ ਸਭਿ ਤੈਗ। ਰੁੰਡ ਮੁੰਡ ਰਨ 
ਬਿਥੈ ਬਿਖੇਰੌਂ । ਤੋਲ ਲਰਾਈ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਹੇਰੋਂ ॥ ੪॥ ਨਾਂਹਿਤ ਬਾਦੀ 
ਤੁਰਕ ਮਹਾਨੈ।-ਬਿਨਾ ਲਰੇ ਮਿਟਿਗੇ-ਮਨ ਜਾਨੈਂ॥ਕਹਿਬਹੁ ਰਹਕੋ ਰਾਵ 
ਤਿਸ ਬਾਰੀ । ਪ੍ਰਭੁ ਕੀ ਕਹੀ ਬਾਤ ਉਰ ਧਾਰੀ ॥੫॥ ਲਏ ਬਿਹੀਰ ਸੈਗ ਕੋ 
ਚਾਲਾ । ਨਗਰ ਬਿਸਾਲੀ ਧੀਰ ਬਿਸਾਲਾ। ਲੈ ਪਹੁੰਚਜੋ ਜਬਿ ਤਫ ਦਰੀ- 
ਆਉ । ਕੁਛ ਬਿਹੀਰ ਕੋ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉ॥੬॥ਬਜਵਾਯਹੁ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ। 
ਸਕਲ ਖਾਲਸਾ ਹੋਯਸਿ ਤਯਾਰਾਂ । ਪਾਇ ਦੁਗੁਲਕਾ ਜ੍ਰਾਲਾਬਮਣੀ । 
ਕਰੀ ਤਜਾਰ ਸ਼ੱਤ੍ਰਨਿ ਮਦ ਸ਼ਮਣੀ“ ॥ ੭ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਖੱਚਰ ਤੀਰਨਿ 
ਕੋਰੀ । ਰਖੀ ਸੈਗ_ ਸੋ ਲਾਦਿ ਘਨੌਰੀ । ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਬੀਰ । 
ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ॥੮॥ ਇਨ ਕੇ ਜੁਤਿ ਅਸਵਾਰ ਹਜ਼ਾਂਰ। 
ਕਰੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋ ਲਾਗਸਾਹਿਬਚੈਦ ਮਹਾਂ ਬਲਿ ਜੋਧਾ। ਰਿਪੁ ਮਾਰਨਿ 

੧੫ਾਪੰ ਦੇ ਕੌਮ । “ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ । ਇੱਥੇ ਵਹੀਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 
ਹੈ ਜੋ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ', ਜਿਵੇਂ' ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ । $ਲੜਾਈ ਦਾ ਤੋਲ । 
ਪਫੈਰੀ ਦਾ ਮਦ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ । 

“ਸਾਨੂੰ ਬੋਜ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਲਾਹੀ ਚੇਦ ਸੀ । 
ਤਵਾ: ਖਾਂ: ਨੇ ਨਾਮ ਧਰਮਪਾਲ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਧਰਮੀ ਹੇਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮੱਲ 
ਹੋਸੀ । ਇਸ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਭ ਰਾਜੇ ਕੇਸ਼ਾਧਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਥਾਨ ਉੱ ਹੈ 
ਜਿੱਕੇ ਰਾਉ ਟੁਣ ਤਕ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਮਹਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ 
ਗੁਰ ਜੀ ਫਿਕੇ ਸਨ; ਗੁਰੂ ਕਾਂ ਟਿਕਾਂਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਆਨੰਦ ਪੁਰ ਦੇ ਫਿਕਾ ਰਾਮ ਨਰਾ- 

; ਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਖੀਂ ਭਿੱਠੀ ਸਾ੫ ਭਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਨਵੀਨ ਅਕਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹਰ 
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਭੀਤ ਕਰ ਗਖਆ ਹੈ । ਪਰ ਅਚਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ੁਣ ਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ?ਜ੍ਦ ?ੋ ਵੇ । 

1ਪਾ:-ਦਮਣੀ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੩੮੪ ) ਰਿਤੁ ੪ । ਅੰਹੂ ਬ੩, 

ਕੋ ਬਰਧੰਸ' ਕ੍ਰੋਧਾਂ । ੯॥ ਡਿਸ ਕੇ ਮੈਗ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੇ ਹੈਂ । ਨਮਸਕਾਰਨੀ 
ਹਾਥ ਧਰੇ ਹੈਂ। “ਰਹੈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਮ ਆਗੇ" । ਦੁਸ਼ਮਨ ਰੈਜਹਿ ਜੈਗ 
ਸੁ ਜਾਗੇ॥੧੦॥ਸਾਹਿਬਚੈਦ ਪਿਛਾਰੀ ਰਹੈ । ਹਤਹਿ ਦੁਸ਼ਟ ਜਬਿ ਆਵਤਿ 
ਲਹੈ । ਅਪਰ ਖਾਲਸਾ ਸੈਗ ਹਮਾਰੇ । ਸਨ ਸਨੋ _ਗਮਨਹਿ ਪਰਵਾਰੇਂ” 
॥੧੧॥ਇਮ ਜਬਿ ਕੂਚ ਗੁਰੂਕੋ ਜਾਨਾ। ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਉਮਝੇ ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਮਹਾਨਾਂ । 
ਕੂਮ ਅਕਾਸ਼ ਏਕਹੁਇ ਗਲਅੰਧ ਧ੍ੰਧ ਇੱਕ ਸਮ ਤਬਿਭਯੋ॥ ੧੨॥ ਉਡੀ 
ਧੂਲ ਸੂਰਜ ਤਬਿ ਛਾਯੋ । ਉਮਭੇ ਚਲਿਕੈ ਜਲਨਿਧਿ ਧਾਯੋਪਦੁੰਦਭਿਢੋਲ 
ਪਟਹਿ ਸ਼ਰਨਾਈ । ਚਹੁੰਦਿੰਸ਼ਿ ਬਾਜੈ ਉਠੇ ਸਮੁਦਾਈ॥੧੩॥ਇਕ ਹੀ ਬਾਰ 
ਤੜਾਭੜ ਹੋਈ । ਭੁਰਜੇ ਧਾਨ ਭਾਠ ਜਿਮ ਕੋਈਇਕ ਇਕ ਵਾਰ ਖਾਲਸੇ 
ਕੀਨਿ।ਦੁਇ ਦੁਇ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਤੋਂ ਹੀਨ॥੧੪॥ਲਗਹਿ ਦੁਗਾੜਾ”ਵੋੜਸਰੀਗ 
ਦੜਦੜ ਪੜਹਿ ਧਰਾਪਰੇ ਬੀਗਤੋੜਾ ਮੋੜਿ ਕਲਾਂ ਪਰ ਜੜੈਂ। ਫਭੈ' ਪਲੀਤੇ 
ਤਬਿ ਛੁਟਿ ਪੜੈਂ ॥ ੧੫ ॥ ਘਾਲਜੋ ਘੇਰਾ ਤੁਰਕ ਪਹਾਰੀ ।ਬਾਮ ਢਾਹਿਨ 
ਅੱਗੂ ਪਿਛਾਰੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਧੇ ਬਾਨ।ਹਤਹਿ ਰਿਪੁਨਿ ਤਨੁ ਕਰਿ 
ਕਰਿ ਤਾਨਾ ॥ ੧੬ ॥ ਉਦੋਂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਦਿਕ ਸਿੰਘ । ਬਿਚਰੇ ਰਣ ਜਿਮ 
ਮ੍ਰਿਗ ਪਰ ਸਿੰਘ । ਆਗੈ ਲਰਤਿ ਭਯੋ ਕਰਿ ਜੋਰ। ਘਾਲਿ ਘਨੋ ਘਮਸਾਨੈ' 
ਘੋਰ ॥ ੧੭ ॥ ਰਿਪੁਨਿ ਧਕਾਵਤਿ ਚਲਤਿ ਅਗਾਰੀ । ਦਰੜਤਿ ਜਾਤੇ 

..ਗਿਰੇ ਸੁਮਾਰੀ੯। ਬਾਮ ਵਾਹਿਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪ। ਦੁਸ਼ਟਨ ਹਨਹਿ ਐਂਚਿ 

ਵ੍ਰਿੰੜ ਚਾਂ੫।੧੮॥ ਬਾਮ ਹਾਥ ਤੋ ਕਬਹੁ ਚਲਾਵੈਂ । ਕਬਹੂੰ ਦਹਿਨੇ ਰਿਪੁਨਿ 
ਤਕਾਵੈਂ । ਜਿਤ ਦਿਸ਼ਿ ਢੈਥੇਂ ਦੁਸ਼ਟਨਿ ਜੋਗਤਿਸ ਕਰ ਗਹਿਕੌ'” ਛੋਰਹਿਂ 
ਘੋਰ ॥ ੧੯॥ ਸਕੈ ਖਪਰੇ ਸਰਪ ਸਮਾਨਾ । ਇਕ ਦੁਇ ਤੋ ਚਹੁੰ ਬੇਧਤਿ 
ਬਾਨਾ । ਸੂਕੋ ਨਿਕਸਹਿ”' ਪਾਰ ਪਰੇਤਾ। ਹਯ ਭਟ ਬ੍ਰਿੰਦਨ ਕੋ ਉਬਲੋਤਾ 
। ੨੦॥ ਪਾਛੇ ਸਾਹਿਬ ਚੈਦ ਜੁਝਾਰਾ । ਬਾਨ ਪ੍ਰਹਾਰਤਿ ਕਰਹਿ ਸੁਮਾਰਾਂ”। 
ਜਿਸਕੇ ਲਗਹਿ ਨ ਜਾਂਚਹਿ ਪਾਨੀ । ਗਿਰੈ ਤੂਰੰਗ'' ਹੁਇ ਪ੍ਰਾਨਠਿ 
“ਵਧਿਆ । “ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ:-। ₹ਸਾਟ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ । "ਭਾਵ ਜੈਗ ਹੇ ਪਿਆੰ ਤੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ 
ਮਾਰੇ । (ਅ) ਜੰਗ ਵਿਚ >ੁਦੇਤ ਦੇਕੇ । “ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ , ੬ਮਾਨੋੱ'_ ਸੁੰਦਰ ਧਾਇਆ ਹੈ । “ਦੇ 
ਗੋਲੀਆਂ ਕੱਠੀਆਂ । (ਪੂਰਾ) ਤਾਣ ਲਾਕੇ ਬਾਣ ਸੈਧਦ ਹਨ ਤੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ । 

੯(ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਸੇ ਭਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ(ਐਸਿਆਂ ਨੂੰਹਦਰੜਦੇ ਚ£ੰ` ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (ਅੰ) (ਧਕਾਂ- 

ਵਦਿਆਂ) ਜੇ ਵਿੱਗਦੈ ਹਨ ਸੋ ਦਰੜੀਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । "?ਉਸੇ ਹੇਬ ਵਿਚ ਫੜਕੇ । 

੧੧ਤੀਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰ ਰੰਹੇ ਹਨ। "ਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । "ਘੋੜੇ ਤੋਂ । 



.( ਗੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੩੮੫ ) ਟੂਭ ੪। ਅੱਸੂ ੪੩. _ 

ਹਾਨੀ ॥ ੨੧॥ ਪਿਖਿ ਸ਼ਿਸੇਦ ਸੂਬਾ ਅਕਿਮਾਨੀ । ਬ਼ਿਸਮਜੋ ਖਾਂ ਵਜੀਦ 
ਮਤਿ ਹਾਨੀ ।-ਜੈਗ ਭਯੈਗ਼੍ਰ ਬਡ ਘਮਸਾਲਾ । ਪੁ੍ਥਮ ਨ ਦੇਖਯੋ ਅਸ 
ਕਿਸ ਬਾਨਾ-॥ ੨੨॥ ਸਗਰੋ ਲਸ਼ਕਰ ਮ੍ਰੇਰਨ ਕਰਯੋ । “ਲਰਹੁ ਅੱਗ ਹੈ 
ਕਯੋਂ ਮਨ ਡਰਜੋ। ਦਗੀ ਤੋਪ ਸਤਿਗੁਰ ਕੌ ਦਲ ਤੇ । ਮਾਰਤਿ ਤੁਰਕਨਿ 
ਕੋ ਦਲਮਲਤੇ ॥੨੩॥ ਛੂਕਹਿ ਹੇਲ ਘਾਲ ਜੂੜਿ ਜ਼ੋਰ । ਗੁਲਕਾ ਲਗਤਿ 
ਦੇਤਿ ਮੁਖ ਤੋਰਿ। ਗੂਜਰ ਰੈਘਰ ਆਦਿ ਗਵਾਰੇ । ਪੈਛਲ ਢੂਕੀ ਆਨਿ 
ਹਜ਼ਾਰੇ ॥੨੪ ॥ ਭੀਮਚੈਦ ਪ੍ਰੇਰੀ ਨਿਜ ਸੈਲਾ । ਮਰਿ ਮਰਿ ਗਿਰਹਿੰ ਨਿਹਾ- 
ਰਹਿ ਨੈਨਾ । ਕੂਪਚੇਦ ਹੈਛੂਰੀ ਕੋਧਾ । ਲੈ ਲੈ ਸਾਬ ਆਪਨੇ ਜੋਧਾ ॥੨੫॥ 
ਵਧਿਕੋ ਚਹਿ ਪਹੁੰਜਯੋ ਦਲ ਨੌਰੇ । ਗੁਲਕਾ ਬਾਲ ਖਾਂਇ ਤਿਸ ਬੇਚੇ । 
ਠਰਕ ਰਹਹਿ ਨਹਿ ਬਰਨ ਉਠਾਵਹਿ। ਤਹਿ ਥਿਰ ਹੋਇ ਰੌਰ ਕੋ 
ਪਾਵਹਿ ॥ ੨੬ ॥ ਜਥਾ ਸ਼ੇਰ ਕੇ ਤੀਰ ਨ ਹੋਵੈ । ਬਾ ਭਯੋਕੁਰ ਸਿੰਘਨ 
ਜੋਵੈ। ਰਣ ਕੇ ਪਿਖਤਿ ਬੀਰਤਾ ਹਾਲੀ । ਨਹਿੰ ਪਿਖੀਅੜਿ ਕਿਸ ਧੀਰ 

“ਗੁਰ ਦਲ ਚੋਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਿਲੀਦੇ । ਚਲੋ ਜਾਹਿ ਰਿਪੁ ਝਾਚਨਿ ਬ੍ਰਿੰਦੇ”। 
ਇੰਘਨ ਦਲ ਜਿਮ ਮੰਦਰ ਪਰਬਤ” । ਮਥਨ ਸਮੈਂ_ਸੂਰਅਸੁਰ ਸੁ ਜਿਤ 
ਕਿਤ੯॥੩੦॥ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੋ ਰੁਕਤਿ ਨ ਕੈਸ ਬਿਚ ਗੋਫਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਪਤਿ“ 
ਜੈਜੇਹਤਿ ਰਾਵਨ? ਜਿਮ ਲੈਕਾ ਨਗਰੀ। ਤਿਮ ਸੈਨਾ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸਗਰੀ 
॥੩੧॥ਦੁਸ਼ਮਨ ਦਲ ਜ਼ਹੁੰਦਿਸ਼ ਕੋ ਘੇਰਾ । ਸੋ ਸਮੂੰਦ ਹੈ ਥਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਵੇਰਾ । 

ਦ ਸਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ੋਭਾ । ਲਛਮਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਭਾ ॥੩੨॥ 
ਜਰਾਸੈਧ ਕੀ ਸੈਨ ਚੁਵੇਰੇ । ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਲੀ” ਜਿਮ ਲੀਨਸਿ ਘੇਰੇ ਜਾਦਵ- 
ਦਲ ਜੁੜਿ ਜਿਮ ਗੱਲ ਜਾਵੈਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਡਿਮ ਛਬਿ ਪਾਵੈਂ॥੨੩॥ 
"ਸੱਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ? ੜੇ ਨਹੀਂ ਹੇ ਸਕਦੇ । “ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ । ₹ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਲ ਚੈਦ ਵਾਂਝੂ ਵਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

` ਵਾਲਾ ਸ਼ੱਤ ਰੂਪੀ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਦੇ ਟੁਰਿਆ, ਜਾਂ ਚਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਊਪਮਾਂ ਦੇਂਦੇ 
ਹਨ:-- । “ਮੰਦਾਚਲ ਪਰਬਤ ਵਤ । “ਰਿੜਕਣ ਵੇਲੋ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੈਤਾਂ ਕਾਂਗ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ- 
(ਹਨ ਪਹਾੜੀਏ ਤੇ ਤੁਰਕ)ਵਿਸ਼ਨੂੰ । “ਰਾਵਣ ਦੇ ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ"'। "ਬਲਡੱਦ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ ( ੫੩੮੬। ਰਿਤ ੪ । ਅੱਸੂ ੪੪. 

ਤੁਰਕਨਿ ਲਸ਼ਕਰ ਗਿਰਪਤਿ ਕੋਰਾ । ਜਨੁ _ਉਮੜੋ ਘਨ ਪਾਯਹੁ ਘੇਰਾ । 
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜ ਕੋ ਰੋਕੈਂ' । ਕਿਰਨੈ ਬਾਨ ਧਸੈਂ ਜੁਤਿ ਫੋਕੈਂ॥ ੩੪॥ 
ਵੈਦ ਜਹ ਇੰਜ ਰਿਸ ਬੀਡ ਸਿੰਘ ਉਪਮਾ ਪਾਵੈ । 
ਉਡਗਨਿ ਕੇ ਸਮ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰੇ। ਨਭ ਮਹਿੰ ਚਲੋ ਜਾਹਿੰ ਤਿਮ ਹੇਰੇ 
॥ ੩੫ ॥ ਸਿਮਟੀ ਤੜਿਤਾ' ਜਨੁ ਇਕ ਥਾਇੰ। ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਮੇਘ ਘਿਰੇ 
ਸਮੁਦਾਇ”। ਨਭ ਮਹਿ ਚਲਹਿ ਜਾਹਿੰ ਤਿਸ ਬੇਰੇ । ਤਿਮ ਘੇਰੇ ਮਹਿੰ ਗੁਰੂ 
ਸੁ ਹੇਰੇ॥੩੬੫ਦੇਖਜੋ ਸੈਘਰ ਅਤਿਸ਼ੈ ਮਾਚੇ। ਉਰ ਅਨੰਦ ਰਾਚੇ ਗੁਰ ਸਾਚੇ । 
ਸੂਰਨਿ ਕੋ ਮੁਖ ਉਘਰਤਿ ਲਾਲੀ । ਹਤਹਿਂ _ਰਿਪੁਨ ਧਰਿ ਧੀਰ ਬਿਸਾਲੀ 
॥ ੩੭ ॥ ਜੋਗਨਿ ਗਨ ਮਾਰਤਿ ਕਿਲਕਾਰੀ । ਨਾਚਤਿ ਪ੍ਰੇਤ ਬਜਾਂਵਤਿ 
ਤਾਰੀ । ਭਰਿ ਭਰਿ ਖੱਪਰ ਸ਼੍ਰੋਠਤ ਕੇਰੇ । ਪੀ ਪੀ ਲੋਤਿ ਡਕਾਰ ਬਡੋਰੇ 
॥੩੮॥ਗ੍ਰਿੱਧ ਬਿੱਧ ਆਮਿਖ ਕਉ ਖਾਇ।ਜੈਬਕ ਮਨ ਮਹਿ ਰਹੈਂ ਅਘਾਇ। ` 
ਦਾਰੁਣ ਖੇਤ ਬਿਦਾਰਣ ਜੋਏ'। ਗਮਨੇ ਸੁਰਗ ਬਿਦਾ ਰਣ ਹੋਏ£ ॥੩੯॥ 
ਸੂਰ ਬਰੇ ਹੂਰਨ ਮੁਖ ਰੂਰੇ। ਤਉ ਨਾ ਜਾਤਿ ਮਹਾਂ ਰਿਸ ਪੂਰੇਲੋਥ ਮੈਕੀ- 
ਰਣ ਬਨ ਸਭਿ ਹੋਵਾ” । ਬਿਥਰਜੋ ਸ਼੍ਰੋਠਤ ਜਹਿ ਕਹਿ ਹੋਵਾ ॥ ੪੦ ॥ ਕਹੋਂ 
ਕਹਾਂ ਲਗਿ ਰਣ ਘਮਸਾਨਾਂ ।ਪਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲਾਯਹੁ ਬਡ ਤਾਨਾ । ਕੁਛ 
ਬਸਿ ਚਲਯੋ ਨ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹਾਰੇ। ਪਹੁੰਚੇ ਸਤੱਦ੍ਵ ਕੋਰ ਕਿਨਾਰੇ ॥ 8੧॥ 
ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਚਤਰਥ ਰੁਤੇ “ ਗਾ ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨ£ ਨਾਮ ਤੀਨ ਚਤਵਾ- 
ਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ।। ੪੩ ॥ ਬਬ, _[ਘਮਸਾਨ 1 ਸਾਹਿਬ ਵੈ ਚੋਦ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹ ਦਤ] 
ਦੋਹਰਾ ॥ _ਸਤੱਦ੍ਵ ਸਲਿਤਾ ਕੋ ਨਿਕਟ ਪਰੋ ਜੈਗ ਕੋ ਜੋਗ ਬਰਖਾ ਸ਼ਸ- 
ਤਨ ਕੀ ਪਰੈ ਗੋਰਾ ਗੋਰੀ ਘੋਰ ॥੧।। ਰਸਾਵਲਵੰਦ ॥ ਰਿਸੇ ਬੀਰ ਜੁਟੇ । ਰਿਦੋ 
ਸੀਸ ਫੂਟੇ । ਤੁਵੈਰੈਂ ਤੜਾਕੀ' । £ ਗੋਰੀ ਸੜਾਕੈ` ॥੨॥ ਚਲੈ' ਤ।੮ ਤੀਖੇ । 
ਬਿਖੀਚੈ ਸਰੀਖੋ' । ਕਰੇ ਪੁੰਜ ਹੇਲਾਂ . ਮਹਾਂ ਰੌਰ ਮੇਲਾ ॥ ੩ ॥ ਹਲਾ ਹੱਲ 

“ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿੰਘ ਟੋਪੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਦਬਾਗੜ ਸਣੇ ਤੀਰਾਂ ਰਪੀ ਕਿਰਨਾਂ 
ਧਸਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਵੇਰੀ ਰੂਪ ਬਦਲਾਂ ਵਿਚ। [ਫੋਕ=ਬਾਗੜ । ਤਬਿਜਲੀ । ਬਰ 
ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਘੇਰੀ ਦੋਈ (ਬਿਜਲੀ, । “ਜੇ ਭਿਆਨਕ ਰਣ ਦੂਮੀ ਵਿਚ ਨਾਸ਼ ੧ ਏ (ਉਹ) । ੬ 
੨' ਵਿਦਾ ਟੋਕੇ ਸਰਗ ਨੂੰ ਗਏ । 23 ਵਿਚ ਭਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ (ਦੀਆਂ ਤੂਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨੇ) ਦੂਰਾਂ ਵਰ 
ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਦ ਬੀ ਸ੍ਰਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਭਾਵ ਲੜਨ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਦੇਹ ਵਿਦੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਬੀ 
ਮੱਠਾ ਨਹੀ ਹੋਇਆ । "ਸਾਰਾ ਬਨ ਲੋਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ੯7੫ਾਂ ਵਰਗੇ । 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । (੫੩੮੭) ਰੁਤ ੩ । ਅੰਸੂ ਬੇਬ. 
ਮਾਚੀ । ਲਹੂ ਧੂਲ ਰਾਚੀ । ਭਈ ਲੋਥ ਪੋਥੇ । ਬਿਨਾ ਪਾਨ ਥੋਥੇ॥੪8॥ ਸੁ ਨੈਨਾ ਉਘਾਰੇ । ਪਰੇ ਸੂਰ ਮਾਰੇ । ਤਬੈ ਭੀਮਚੈਦੈ । ਬਿਲੋਕੇ ਸੁ ਬ੍ਰਿੰਦੇ 
॥ ੫॥-'ਬਡੀ ਸੈਨ-ਜਾਨੀ ।-ਨਹੀ ਨੀਯਰਾਨੀ' । ਹਿਲੋ ਸਿੰਘ ਨਾਂਹੀ। 
ਰਹੇ ਧੀਰ ਮਾਂਹੀ-॥ ੬ ॥ ਬੁਲਕੋ ਭੂਪਚੈਦੇ । “ਸਨੋ ਹੋਸ਼ਵੈਦੇ ! ਚਮੂੰ ਸ਼ਾਹ 
ਭਾਰੀ । ਹਮੋ ਨੇ ਹਕਾਰੀ ॥੭॥ਦਰੇ ਕੋਟ ਨਾਂਹੀ।ਮਦਾਨੈ ਕਿ ਮਾਂਹੀਂ , ਰਹੈ 
ਗੋ ਕਰਾਰਾ । ਗੁਰੂ ਜੇ ਨ ਹਾਰਾੰ ॥੮॥ਕਹੋਂ ਵੇਰ ਕੈਸੇ । ਤਜੇ ਧੀਰ, ਵੈਸੇ। 
ਅਥੈ ਜੋ ਨ ਮਾਰਾ । ਗਹਜੋ ਕੈ ਨ ਭਾਰ£ ॥੯॥ ਪੁਨ ਕੌਨ ਮਾਰੈ । ਕਿਸੂ ਤੇ 
ਨ ਹਾਰੇ । ਮਹਾਂ ਧੀਰ ਧਾਰੈ । ਹਮੂ ਕੋ ਪ੍ਰਹਾਰੈ ॥ ੧੦ ॥ ਦੋਰਰਾ ॥ ਗਮਣਂ ਸੂਬੇ ਨਿਕਟ ਅਬਿ ਕਰੇ ਚਮੂੰ ਕੌ ਜ਼ੋਰ । ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਘੇਰਿਯੇ ਗਹਿ 
ਲੀਜੈ ਇਸ ਠੌਰ ॥ ੧੧॥ ਲਲਿਤਪਦਵੰ੮॥ ਬਹੁਰੋ ਘਾਤਿ ਹਾਥ ਨਹਿੰ ਆਵੈ 
ਹੁਇ ਮਵਾਸ ਕਿਸ ਥਾਨਾ । ਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਭੀ ਪਕਰਨਿ ਕੇਰਾ ਨਾਂਹਿ ਤ 
ਕਰਿ ਦਿਹੁ ਹਾਨਾ ॥੧੨॥ ਹੋਇ ਨ ਐਸੀ ਪਾਰ ਉਤਰ ਕਰਿ ਘਨੀ ਮਚਾਵੇ 
ਮਾਰਾਂ । ਆਗਾ ਘੇਰਿ ਹੇਲ ਕੋ ਘਲਹੁ ਪਕਰ ਲੋਹ ਇਸ ਬਾਰਾ! ॥ ੧੩ ॥ 
ਗਮਨਜੋਂ ਤਬਿ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਪਾਸੀ ਸਗਰੀ ਬਾਤ ਸੁਨਾਈ ।ਕਰੀ ਪ੍ਰਚਾ- 
ਰਨ" ਚਮੂੰ ਘਨੀ ਤਬਿ ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਉਮਡਾਈ ॥ ੧੪॥ ਆਪ ਵਜੀਦ 
ਖਾਨ ਭੀ ਸਰਕਜੋਂ; ਢੁਕੇ ਨਰੇਸ਼ ਪਹਾਰੀ । ਗੂਜਰ ਰੇਘਰ ਤੁਰਕ ਗਿਨਹਿ 
ਕੋ; ਕਰਹਿ ਧਕੋਲ ਅਗਾਰੀ ॥ ੧੫॥ ਮਹਾਂ ਧੂਮ ਮਾਚੀ ਤਿਸ ਥਲ ਮਹਿ 
ਢੁਕੋ ਆਨਿ ਤਬਿ ਨੌਰੇ । ਸਾਹਿਬਚੈਦ ਜੂਥਪੰਤਿ” ਗੁਰ ਕੋ, ਕਰੱਧਤਿ ਜੁੱਧ 
ਬਡੇਰੇ ॥ ੧੬॥ ਸਿਪਰ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਏ'ਚਿ ਕਰਿ ਮਜਾਨੋ ਅਰਯੋ` ਅੱਗ ਬਡ 
ਜੋਧਾ । ਸੈਗ ਸੈਂਕਰੇ ਔਰ ਸੂਰਮਾ ਆਵਤਿ ਦਲ ਕੋ ਰੋਧਾ॥ ੧੭ ॥ 
ਧਸਯੋ ਕਟਕ' ਮਹਿੰ, ਝਟਕ ਕਾਟਤੋ ਚਲੇ ਖੜਗ ਭਟ ਅੰਰੈ”। ਖੁੰਡ 
ਖੰਡ ਕਰਿ ਰੁੰਡ ਮੁੰਡ ਗਨ ਤੁੰਡ ਪੰਡੁ ਭੇ ਰੈਗ"॥੧੮॥ਭਯੋ ਪ੍ਰਚੇਡ ਘਮੰਡ 
ਘਨੌਰਾ ਪਰੇ ਕਿਤਿਕ ਕਰ ਕਾਟੇ। ਖੰਡਨ ਕਰਿ ਭੁਜਦੇਡ ਕਿਨਹੁੰ ਕ 
“(ਪਹਾੜੀਆੰ) ਜਾਣਿਆਂ (ਕਿ ਸਾਡੀ) ਵੱਡੀ ਸੈਨ ਬੀ (ਪਿਖਾਂ ਦ) ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕ ਸਕੀ । “੧! 
ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਬੀ ਤਕੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਰੁ ਨਾ ਹਾਰਿਆ ਤਾਂ'”'। ਫਿਰ ਕਹੋ ਕਿ 'ਉਹ 
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੀਰਜ ਛੱ ਡੇਗਾ, ਵੈਸੇ (ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਕਿਲੇ ਫੋਣ ਮੱਲ 
ਏਨਾ) । “ਭਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫੜੇਂ ਗਏ । (ਅ, (ਦੇ) ਭੇ ( ਗੁਟੂ ਨੂੰ ) ਨਾ ਵੜ ਲਿਆ । 
“ਵੰਗਾਰੀ । =ੰਟੁਰਿਆ । “ਸੈਨਾਪਤੀ । "ਰੋਕਿਆ । ਦੰਮੈਨਾਂ । “ਊਰਮਿਆਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ" । <<੬ ੨੩ “੧ਮੂੰਹ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋ ਗਏ । “ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਹੋਏ । 



4੧ ੧੪ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰ੍ਜ਼ ' ( ੫੩੮੮ ) ਰੁੜ ੩। ਅੰ ੪੩, 

ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ ਕਰਿ ਸਾਟੋ' ॥ ੧੯॥ ਝਟਪਟ ਕਟੇ;ਨ ਸਫਟਕੋ” ਸਟਪਟ 

ਕਟ ਤੇ ਕਟਿ ਕਟਿ ਗੇਰੇ । ਪਗ ਕਾਟੈ; ਕਿਹ ਜੈਘ ਕਣੀ; ਜੁਗ ਜਾ
ਨ 

ਕਾਟਿ ਨਿਬੇਰੇ ॥ ੩੦ ॥ ਉਰੂ” ਕਟੇ, ਫਾਟੀ ਕਿਸ ਛਾਤੀ; ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਖੜਗ
 

ਕਿਨਖਾਏ'ਰਿਪ ਕੋ ਵਾਰ ਸਿਪਰ ਪਰਲੈ ਕੈ ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ ਉਬਲਾਏ॥੨੧
॥ 

ਕਰਾਚੋਲ ਸ਼੍ਰੋਠਤ ਸੋਂ ਲਿਪਟੇ ਚਮਕਤਿ ਹ੍ਰੈ ਹੈ ਲਾਲੈ। ਲਹਿਲਹਾਤਿ ਜਨੁ 

ਜਮ ਕੀ ਜੀਹਾ ਢਰਿਬੇ ਪਾਨ ਗੁਲਾਲ#॥ ੨੨॥ ਪਰੇ ਕਰਾਹੈ' ਘਾਵ ਮਹਾਂ 

ਹੈਂ ਦਰੜੇ ਉਠਿ ਨ ਸਕੈਤੇ । ਯੋ ਬੀਰਨ ਘਾਲਕੋ ਘਮਸਾਨਾ ਘੂਮਤਿ 

ਘਾਵ ਲਰੀਤੋ ॥ ੨੩॥ ਰਕਤ ਬਹਜੋ, ਪਟ ਰੈਗ ਚਵਮੋ ਸਭਿ; ਧਰੇ ਲਾਣਨ 

ਜਨੁ ਬਾਗੇ” । ਮਨਹੁ ਅਧੂਮ ਅਗਨਿ ਹੈ ਦੀਖਤਿ ਗਿਰੇ ਲਰਤਿ ਹੁਇ 

ਆਰ॥੨੪॥ ਸਾਹਿਬਰੈਦ ਅਧਿਕ ਉਤਸਾਹਾ ਰਿਪੁ ਦਲ ਆਵਤਿ ਦੇਖਾ। 

ਸਨਮੁਖ ਹੋਇ ਖੜਗ ਪਰਹਾਰਹਿਂ ਤੁਰਕ ਬਿਲੌਂਕਿ ਬਿਸ਼ੇਖਾ ॥ ੨੫॥ ਪਨ 

ਪਹਾੜੀਏ ਓਰੜ ਆਏ ਘਿਰਜੇ ਬੀਰ ਬਰ ਜੋਧਾਂ । ਖਾਇ ਘਾਵ ਤਨ ਰੁਪਮੋ 

ਮਹਾਂ ਭਟ ਪਲ ਪਲ ਬਾਵੜੋ ਕੋੋਧਾ ॥੨੬॥ ਬਹੁਤਨਿ ਘੇਰ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਪ੍ਰਹਾਰੇ,
 

ਕਟੇ ਅੰਗ ਭੀ ਮਾਰੈ' । ਜਬਿ ਲੌ ਗਿਰਕੋ ਨ ਅਵਨੀ ਉਪਰ ਤਬਿ ਲੋ 

ਖੜਗ। ਪ੍ਰਹਾਰੈ ॥ ੨੭ ॥ ਰੁਪਜੋ ਚਹੂੰ ਦਿਸ਼ਿ ਕਹਿ ਲਗ ਕਾਟਹਿ ਬਹੁ 

ਬੀਰਨ ਮਿਲਿ ਮਾਰਜੋ। ਚੈਂਦ ਮੁਖੀ ਹੂਰਨ ਲੈ ਤਤਛਿਨ ਬਰ ਬਿਮਾਨ 

ਮਹਿ ਡਾਰਯੋ॥ ੨੮॥ ਦੌਰਿ ਸੁਭਟ ਇਕ ਗੁਰ ਤਟ ਪਹੁੰਚਜੋ ਸੁਧ ਸੁਨਾਇ 

ਤਿਨਿ ਸਾਰੀ । “ਸਾਹਿਬਚੋਦ ਘਿਰਯੋ ਅਰਿ ਗਨ ਮਹਿ ਬਹੁ ਕਰਵਾਰ 

ਪ੍ਰਹਾਰੀ ॥ ੨੯ ॥ ਜੀਵਤਿ ਰਹਜੋ ਤ ਜਾਇ ਨਿਕਾਸਹੁ ਮਰਜੋ ਲੋਬ ਤਿਹ 

ਲੀਜੈਨਨਹੀਂ ਚਲਜੋ ਬਸ ਸਿੰਘਨ ਕੋਰਾ ਸੈਨਾ ਬਡੀ ਲਖੀਜੈ!॥੩੦॥ ਸੁਨਿ 

ਸਤਿਗੁਰ ਨਰ ਸੋਂ ਕਹਿ ਭੇਜਾ “ਕਹੁ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂਈ। ਸਲਿਤਾ ਤਟ 

ਲਗਿ ਤਕਰੇ ਰਹੀਅਹਿ ਰਿਪੁ ਰਖਿ ਦੂਰ ਹਟਾਈ ॥੩੧॥ ਹਮ ਕਰਿ ਜੋਰ 

ਲੋਥ ਕਹੁ ਆਨਹਿੰ; ਸੈਸੈ ਕਰੋ ਨ ਕੋਈ । ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਭਟ 

'ਸਗਰੇ ਹਤਹੁ ਤੁਰਕ ਰਿਪੁ ਜੋਈ” ॥ ੩੨ ॥ ਇਮ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਕਹਿ ਉਰ 

੍ਰੋਧੇ ਲੇ ਬਚਿੱਤ੍ਰ ਸਿੰਘ ਸੈਗਾ। ਅਪਰ ਸਿੰਘ ਭੀ ਗਮਨੇ ਗੁਰ ਸਿਉ' ਕਸੀ 

੧ਮੁੱਟੇ। “ਨਹੀਂ ਹਟੇ । “ਦੋਵੇ ਗੋਭੇ। “ਪੱ । ਪੰਪੱਠ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਕਿਸੇ ਖਾਧੀ । <ਲਾਲਾ 
ਪਾਨ ਦੱਬਕੇ। “ਪੁਸ਼ਾਕੇ । ਭਾਵੇ” ਅੰਗ ਕਟੀਜ ਰਹੇ ਹਨ ਵੇਰ ਬੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ (ਸਾਹਿਬ ਦੰਢ) । 



_& ਘੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੩੮੯ ) ਰਿਤੁ ੪.। ਅੰ ੪੪, 

ਦਗੁਲਕ ਤੁਵੈਗਾ'॥੩੩॥ਲੋਥ ਪਰੀ ਗਨ ਤੁਰਕਨ ਦਲ ਮਹਿ ਢਿਗਹੁਇ 
ਬਾਨ ਚਲਾਏ । ਤੁਪਕਨਿ ਸ਼ਲਖ ਛੁਟੀ ਇਕਬਾਰੀ ਹਤੇ ਗਿਰੇ ਸਮੁਦਾਏ 
॥ ੩੪॥ ਘਾਲੜੋ ਹੈਲ ਪ੍ਰਕੂ ਤਿਸ ਥਲ ਪਰਿ ਲਸ਼ਕਰ ਭੈ ਬਿਰਧਾਯੋ । 

ਜਥਾ ਕੋਹਰੀ ਸਨਮੁਖ ਆਵਹਿ ਤਿਮ ਪ੍ਭ ਕੌ ਦਰਸਾਯੋ॥੩੫॥ ਤੀਰਨਿ” 

ਬੀਧੇ ਬਹੁ ਬਹੁ ਬੀਰਨ ਧੀਰਜ ਸ਼ੱਤ੍ਰਨਿ ਤੋਂਗਾ । ਖਰੇ ਰਹਨਿ ਕੀ ਸ਼ਕਤਿ 

ਨ ਹੋਈ ਤਤਛਿਨ ਹੀ ॥੫ ਮੋਰਾ ॥ ੩੬॥ ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ ਕਰਿ ਸਿੰਘ 
ਪਕਾਰੇ ਬਿੰਦ ਤਰਕ ਮੈਘਾਰੇ ।ਜੀਵਤਿ ਜੇ ਪਿਖਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘਨੇਰੇ ਭਾਗਨਿ 
ਕੋ ਪਗ ਧਾਰੇ ॥ ੩੭ ॥ ਓਰੜ ਪਰਜੋ ਖਾਲਸਾ ਤਿਤ ਕੋ ਗੁਰ ਕਹਿ ਤਿਨਹਿ 

ਹਟਾਏ । ਚਮਕੇ ਖੜਗ ਬਿੰਦ ਹੀ ਹਾਬਨਿ ਪਹੁੰਚਤਿ ਨਿਕਟ ਚਲਾਏ 

॥ ੩੮॥ ਤਰਕ ਪਹਾਰੀ ਭਏ ਪਲਾਇਨ ਪਹੁੱਚੇ ਤਹਿੰ ਲਗਿ ਜਾਈ । 

ਸਾਹਿਬਚੈਦ ਮਰਯੋ ਜਹਿੰ ਮਾਰਤਿ ਤਤਛਿਨ ਲੋਬ ਉਠਾਈ ॥੩੯॥ ਪਿਖਿ 

ਵਜੀਦਖਾਂ ਭਾਜਯੋ ਲਸ਼ਕਰ ਗਾਰ ਨਿਕਾਰਤਿ ਵੇਂਰੇ । “ਕਹਾਂ ਭਯੋ ਥਿਰ 

ਰਹੜੋ ਨ ਕੈਸੇ ਕਯੋਂ ਨ ਅਲਪ ਰਿਪ ਹੇਰੇ? ॥੪੦॥ਰਸਾਵਲ ਵੰ੮॥ਠਨਈ ਲੋਥ 

ਚਾਲੋ । ਨਦੀ ਤੀਰ ਜਾਲੇ । ਮਚਯੋ ਮੁਧ ਭਾਰੀ । ਮਿਲੇ ਹੈਂ ਪਹਰੀ ॥੪੧॥ 

ਵਜੀਦੈ ਪਠਾਨ।ਦਲੀ ਫੇਰਿ ਆਨਾ।ਸਬੈ ਆਇ ਰਾਜੇ। ਬਡੀ ਲਾਜ ਲਾਜੇ” 
॥ ੪੨॥ ਨਹੀਂ ਲੋਥ ਰਾਖੀ । “ਧਿਕ! ਆਪ ਭਾਖੀ । ਚ” ਚੌ੫ ਹੀਨਾ । 

ਨਹੀਂ ਧੀਰ ਲੀਨਾ ॥੪੩॥ ਖਰੇ ਸਿੰਘ ਹੇਰੈਂ । ਸੁ ਗੋਰੀਨਿ ਗੇਰੈ' । ਮਨੋ ਸੇਘ 
ਵੁੱਠੇ“। ਸੁ ਓਰਾਨ ਵੁੱ ਠ॥ ੪੪ ॥ ਕ੍ਰਿਖੀ ਸੇ ਪਹਾਰੀ । ਗਿਰੈਤੇ ਅਗਾਰੀ। 
ਮਹਾਂ ਸਾਰ ਬਾਜਾ । ਤਬੈ ਕ੍ਰੋ ਨ ਭਾਜਾ ॥ ੪੫ ॥ ਹਥਾਵੱਥ ਹੋਏ। ਲਰੈਂ 

ਬੀਰ ਦੋਏ । ਵਿਰੈਂ ਛੁਛ ਘੋਰੇ । ਜ਼ਰੀ ਜ਼ੀਨ ਬੋਰੇ ॥੪੬॥ ਕਹੂੰ ਬਾਜ” ਮਾਰੇ। 

ਕਹੂ ਸਹਾਰ ਡਾਰੇ । ਕਹੂੰ ਘਾ ਘਾਲ । ਭਜੈਤੇ ਬਿਹਾਲੇ ॥੪੭॥ ਕਹੂ ਮਾਰਿ 
ਨੋਜੇ । ਜਮੰਧਾਮ 2ਜੇ । ਕਿਨੈ ਸਾਂਗ ਮਾਰੀ।ਭਈ ਫੋਰਿ ਪਾਰੀ॥੪੮॥ ਕਰਮ 
ਚੋਲ ਕੋਈ । ਹਤੇ ਕੀਨਿ ਦੋਈ' । ਕਿਸੂ ਕੇ ਤਮਾਚੇ । ਹੜੇ ਧੂਲ ਰਾਚੇ ॥ 

੪੯॥ ਗੁਰੂ ਕੇਰ ਤੀਰੈ। ਬਿਧੇ ਬਿੰਦ ਬੀਰੈ। ਪੇ ਪ੍ਰਾਨ ਖੋਏ। ਬਡੀ ਨੀਂਦ 
ਸੋਏ ॥ ੫੦ ॥ ਚਲੀ ਪੁੰਜ ਗੋਰੀ । ਮਰੇ ਦੌਨ ਓਰੀ । ਕਣਾਰੈ ਪ੍ਰਹਾਰਾ/ਕਲੂ 
ਪੇਟ ਫਾਰਾ ॥ ੫੧॥ ਬਜੈ ਰਾਗ ਮਾਰੂ । ਲਰੇਤੇ ਜੁਬਾਰੂਮਹਾਂ ਫਾਗਖਲੀ' । 
੧ਦੁਨਾਲੀ ਬੰਦੂਕਾਂ । “ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ । ੧ਲੱਜਾ ਨਾਲ ਲਜਾਇਮਾਨ ਹੋਏ । 5ਖਿੱਬਿਆ । “ਮਾਨੋ 
ਬਢਲ ਵਰਖਦੇ ਹਨ । #ਗੜੇ ਵਰਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।“ਘੋੜੇ/ਦਮਾਰਕੇ ਦੋ ਕਰ ਦਿੱਤੇ (ਟੋਟੇ)੯ਟਲੀ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੩੯੦) ਚਿਟੁ ਬ । ਅੰ ੪੫. 

ਮਿਲੈਂ ਧੈ ਧਕੇਲੈਂ ॥ ੫੨ ॥ ਸਿਰਖੰਡੀਫੰਦ॥ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੜਕਤਿ ਕਾਲੀ 

ਆਮਿਖ ਭੱਖਣਾ । ਧੂੜ ਉਤੈਗ ਬਿਸਾਲੀ ਸੂਰਜ ਛਪਿ ਗਯੋ । ਚਮੂੰ ਭਈ 
ਬਿਕਰਾਲੀ ਮੁਖ ਪਰ ਖੇਹ ਤੇ । ਲੋਹੂ ਕਪਟ ਕਰਾਲੀ ਆੰਤ੍ਰੈ ਗਿਰਪਰੀ ॥ 

੫੩ ॥ ਕੂਕਾਂ ਜੈਬਕ ਕੂਕੀ; ਸ਼ਰਾਨ ਪੁਕਾਰਤੇ । ਗਿੱਬਾਂ ਉਡ ਉਡਿ ਦੂਕੀ; 
ਕਾਕਨਿ; ਕੈਕ ਸੋਂ/ਗੁਲਕਾਂ ਚਲਿ ਚਲਿ ਸੂੰਕੀ ਉਰ ਸਿਰ ਫੋੜਤੀ । ਜੀ- 
ਵਣ ਆਸ਼ਾ ਚੂਕੀ ਭੜਬੂ ਘੱਤਠਾ॥੫੪॥ਜਿਰਹਿ ਸੈਜੋਵਾਂ ਟੂਟੀ ਗਰ ਤੋਗਿਰ 
ਪਰੀ।ਲਰਤਤੋਂ ਚਮੂੰ ਨਿਖੂਟੀ ਹੂਟੀ ਓਜ ਤੇ । ਛਾਤੀ ਅਖੀਆਂ ਫੂਟੀ ਲਗਿ 
ਲਗਿ ਗੋਰੀਆਂਬਹੁਤੀ ਬਾਛੜ ਸੂਟੀ" ਕਸਿ ਕਸ ਤੁਪਕ ਕੋ ॥੫੫॥ ਕਹਿ 
ਲਗਿ ਕਥੌਂ ਲਰਾਈ ਭਾਰਥ ਜਨ ਭਯੋਮਿਟੇ ਨ ਭਟ, ਬਰਿਆਈ' ਕਟਿ 

ਕਟਿ ਕਾਣਿਤੇ । ਲੋਬਨਿ ਅਵਿਨੀ ਛਾਈ ਜੋ ਰਛ ਖੇਤ ਕੀ”। ਘਾਇਲ ਹ੍ੈ 
ਸਮੁਦਾਈ ਭਾਗੇ ਕੇਤਿਨੇ ॥੫੬॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਤਾਪ ਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਚਤੁਰਥ ਟੁਤੇ 
“ਸਾਹਿਬਚੈਦ ਬੱਧਾ ਪੁਸੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਚਾਰਚੇਂਤ੍ਰਾਰਿੰਸਤੀ ਅਸੂ । ੪੪ ॥ 

੪੫. ' ਵਿਜੈ ਲੋਕੇ ਬਿਸਾਲੀ ੫ਟੰਚਣਾ ] । 
ਦੋਹਰਾਂ ॥ ਅੰਧ ਧੁੰਧ ਬਹੁ ਧੂਮ“ ਤੇ ਚਢੀ ਧੂਲ ਅਸਮਾਨ । ਧੂਮ ਪਰੀ ਬਹੁ 
ਬੀਰ ਕੀ, ਮਾਨੀ ਸਭਿ ਨੌ ਆਨਿ ॥ ੧॥ਨਵਨਾਮਕਵੰਦ । ਤੜਭੜ ਤੁਪਕਨ । 
ਤਜਿ ਤਜਿ ਅਰਿ ਹਨਿ । ਖੜਗਨਿ ਹਤਿ ਹਤਿ । ਮਰਤਿ ਸੁ ਜਿਤ ਕਿਤ੍ਰ 
॥੨॥ ਸਤੁਦੂਵ ਤਟ ਪਰ। ਅਿਕ ਸੁਭਟ ਬਰ” । ਰੁਪਿ ਰੁਪਿ ਲਰਿ ਕਰਿ । 
ਮਿਟਤਿ ਨ ਪ੍ਰਣ ਧਰਿ॥੩॥ਗੁਰ ਸੁਤ ਸਰ ਖਰ9ਕਰਖਤ'” ਧਨ ਧਰਿ"। 
ਬਲ ਬਡ ਭਰਿ ਭਰਿ । ਤਜਤਿ ਤੁਰਤ ਧਰਿ'॥੪ ॥ ਸਰਪਨ ਸਮਸਰ । 

ਫੁੰਕਰਤਿ ਅਰਿ ਪਰ"ਬਿਧਿ ਬਿਧਿ ਗਿਰ ਧਗਰਕਤ ਸੁ ਭਰਿ ਭਰਿ"॥੫॥ 
ਭਣਪਰਿ ਮਹਿਮਹਿ'ਪੁਨ ਸਰ ਗਹਿ ਗਗਿਰਿਪੁ ਤਨ ਲਹਿ ਲਹਿ“ਥਿਤ 
ਰਹੁ ਕਹਿ ਕਹਿ ॥ ੬ ॥ ਰਿਸ ਉਰ ਕਰਿ ਕਰਿ । ਧਰ ਧਰਿ ਧਰ ਧਰਿ#। 
“ਕਾਉਂ ਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚੀਲਾਂ । “ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ_ ਸੁੱਟੀ । ਦੋ ਵੋਰੀ । “ਸ਼ੁਧ ਪਾਠ 
“ਰਣ ੪੩ ਕੀ? ਜਾਪਦਾ ਹੈ; ਅਰਥ-ਰਣ ਟੂਮਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਲੋਥਾਂ ਨਾਲ ਛਾ ਗਈ । 
ਪਨਹੋਏੇਂ ਨਾਲ । $ਮਸ਼ਹੁਰੀ ਹੋਈ । “ਅਣਕੇ (ਸਾਰੇ) ਸੇਸ਼ਟ ਸੂਰਮੇ । “ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਾਣ 
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ' । ੯ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ. '“ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ [ ਆਕਰਖਤ] । "ਧ; ਖ ਫੜਕੇ । 
੧੧ਤੁਰਤ ਕਜਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ । “ਵੈਰੀ ਉਤੇ ਵੁੰਕਾਰ ਕੇ ਜਾ ਲਗ ੫੦ । "'ਵਿੰਨ੍ਹਵਿੰਨ੍ਹ 
ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿਗਦੇ ਹਨ ਲਹੂ ਦੇ ਭਰੇ ₹ਏ । ੯%(ਇਉ') ਧਰਤੀ. ਉੱਤੇ ਸੂਰਮੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ । "$ੰਧਰਤੀ (ਉਤੇ) ਧੜ (ਹੀ) ਧੜ ਧਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਰਜ 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੩੯੧ ) ਰਿਤੁ ੪ । ਘੰਸੂ ੪੫, 

ਅਰਿ ਅਰਿ ਅਰਿ ਹਰਿ।ਸ਼ੂੰਕਤਿ ਸਰ ਖਰ॥੭॥ਚੈਚਲਾ ਛੰਦ ॥ਸ੍ਹੀ ਗੁਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 
ਜੀ ਅਨੰਦ ਮੈਂ ਬਿਲੈਦ ਹੋਇ।ਸਿੰਘ ਪੁੰਜ ਸੈਗ ਬਾਕ ਬੋਲਤੋਂ ] ਪ੍ਰਕੋਪ ਜੋਇ। 
“ਮਾਰੀਏ ਤੁਵੈਗ ਕੋ ਜੁ ਅੱਗੂ ਆਨਿ ਕੀਨਿ ਢੋਇ। ੰ ਬ ਕੋ ਛੁਟਾਇ 
ਲੇਹੁ ਮੋਰ ਲੋਹ ਮਾਰ ਸੋਇ” ॥੮ ॥ ਫਾਖਿਯੇ ਨਦੀ ਉਰਾਰਿ ਸ਼ੂਰ ਸ਼ੱਤ ਜੇ 
ਸਮੂਹ । ਪਾਰਿ ਹੈ ਉਲੈਘਲੋਂ ਹਟਾਇ ਬੈਰਿਯਾਨਿ ਹੁਹਾ । ਪਾਛ ਰੈਖਿ 
ਆਪਨੇ ਨਿਵਾਰਿਯੇ ਤੁਵੈਗ ਮਾਰਾ”। ਸ੍ਰੀ ਗਰੂ ਉਚਾਰਿ; ਸ਼੍ਰੋਨ ਸ਼ਯ ਸਿੰਘ 
ਕੋਪ ਧਾਰਿ! ॥ ੯€॥ ਆਦਿ ਜੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਯੁਧਾਨ ਮਾਰਿ ਸੈਗਿਸ਼ੀਘ 
ਹੀ ਪਹੂਚਿਕੈ ਗਏ ਤਹਾਂ ਪ੍ਰਹੇਲਡਾਰ“।“ਜਾਨ ਨਾਂਹਿ ਦੀਜੀਏ ਹਨੀਜੀਏ 
ਉਚਾਰਿ ਉਚ । “ਬਾਨ ਮਾਰਿ ਤੀਛਨਾ ਜਿ ਭੀਛਨਾ ਲਰੀਤਿ ਮੂਚਾ॥੧੦॥ 
ਲਲਿਤਪਦਵੈਦ॥ ਪਿਖਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਮਨੇ ਆਗੇ ਉਦੇ ਹਿੰਘ ਰਿਸ ਧਾਰੀ। 
ਆਲਮਸਿੰਘ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚਜੋ ਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘ ਅਗਾਰੀ॥੧੧॥ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 
ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਗ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਸੁ ਕ੍ਰੋਧਾ । ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ 
ਉਮਝਜੋ ਬਰ ਬਚਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾ ॥ ੧੨ ॥ ਨਾਹਰ ਲਿੰਘ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ 
ਗਰਜੜੋ ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਤਤਕਾਲਾ । ਗਯੋ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਤਹਾਂ ਕੋ 8ਤ- 
ਸਿੰਘ ਰਿਪੁ ਕਾਲਾ ॥ ੧੩ ॥ ਅਨਿਕ ਸਿੰਘ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤਹਿੰ ਮਹਾਂ- 
ਸਿੰਘ ਹਯ ਪ੍ਰੇਰਾ । ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਧਾਏ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਸ ਹੇਰਾ 
॥ ੧੪॥ ਕਹਿ ਲਗਿ ਗਿਠੋਂ ਸੁਭਣ ਬਰ ਗੁਰ ਕੋ ਗਏ ਹਟਾਵਨਿ ਆਗੇ । 
ਚਮੂੰ ਮਲੋਛਨ ਰੋਕਤਿ ਉਤ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸੁ ਬਰਜਨ ਲਾਗੇ ॥ ੧੫ ॥ ਦੋਨਹ 
ਕੋ ਭਟ ਭੇੜ” ਭਯੈਕਹ ਸ਼ਸੜ੍ਰ ਪੁੰਜ । ਬਰਖਾਏ । ਹਥਾਵੱਥ ਹ੍ਰੈ ਕੈ ਗੁਥ 
ਜੁੱਥੇ" ਮਥਹਿੰ< ਮਾਰ ਉਲਟਾਏ ॥੧੬॥ ਹਲੀ ਜ਼ਮੁੰ ਅਵਲੋਕਿ”” ਵਜੀਦੇ 
ਜਥੇਦਾਰ ਪਠਿ ਔਰੇ । 'ਤਤ ਕੋ ਜਾਇ” ਤੁਰੇਗਮ ਪ੍ਰੇਰਤਿ ਰੋਕ ਲਿਏ 
ਤਿਸ ਠੌਰੇ ॥ ੧੭ ॥ ਖਪਰੇ ਤੀਛਨ ਭੀਛਨ ਸਤਿਗੁਰ ਐਂਚਿ ਐਂਚਿ ਗਨ 
ਮਾਰੇ। ਹਯ ਸਮੇਤ ਰਣ ਖੇਤ ਰਹਜੋ ਸੋ ਸੈਗੀ ਕਿਤਿਕ ਸੈਘਾਰੇ ॥੧੮॥ ਉਤ 
ਤੇ ਸਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਰੇ ਆਗਾ ਬਿਨ ਰਿਪੁ ਕੀਨੋ । ਲੋ ਪਹੁੰਚਹਿ ਰੋਕਨ 
ਤਿਤ ਦਿਸ਼ਿ ਕੋ, ਹੋਇ ਸੁ ਪ੍ਰਾਨ ਬਿਹੀਨੋ॥੧ਪ੍ੰਮਲੂੜ ਰਹੇ ਬਹੁ ਜੂਝ ਪਰੇ" 
"ਅੜਨੇ ਵਾਲੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੜੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ । “ਛ5ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ. ੧ਵੈਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾ 

੨ , ੪-2 ਕਰਕੇ । “ਟੰਨ) ਮਣਕੇ ਇੰਘਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਕੇ । “ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ! #ਜੋ ਲਗਛਿਆਂ ਫ੍ਰਿੰਗ 
ਪੈਣ। ਮੁਚ=ਤਿਆਗਣ॥ਡਿਗਣਾਂ” /' ਮੁਕਾਬਲਾ । "ਗੁੱਥਮਗੱਥਾ।ਮਲ ਸਿੱਫਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀਆ 
ਸੈਨਾ ਦੇਲ ਖੜੋਤੀ ਵੇਖਕੇ।ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਇਕੇ (ਜਥੇਦਾਰ ਨੈ) "ਕਲੜਕੇ ਬਹੁਤੇ ਮਰ ਗਏ । 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੩੯੨) ਰਿਠੁ ੪। ਅਸੂ ੪੫. 

ਗਨ, ਤਹਾਂ ਨ ਠਹਿਰਨ ਦੀਨੋ । ਸਨੋਸਨੇ ਸਲਿਤਾਜਲ ਪਾਰਹਿ ਲਰਤਿ 
ਪਯਾਲੋ ਕੀਨੋ॥੨੦॥ਰਿਸ ਕੋ ਧਰਿ ਧਰਿ ਬਲ ਕੋ ਕਰਿ ਕਰਿ ਰੋਕਨਿ ਵਿਰ 
ਢਿਰ ਬਾਹੈਂ''ਪਹੁੰਥੇ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਜਤਨ ਤੇ ਮਰਿ ਮਰਿ ਗਿਰੇ ਤਹਾਂ ਹੈਂ ॥ 
੨੧॥ਠਹਿਰ ਨ ਦੇਭਿ ਸਗੰਨਿ ਕੀ ਬਰਖਾਂ ਤੀਨ ਚਾਰ ਬਿਧ ਜਾਈ ਬਿਨ 
ਮਾਰੇ ਕੋ ਛੂਛ ਨ ਚਾਲਹਿ' ਹਯ ਭਟ ਮਰਿ ਸਮੁਦਾਈ ॥ ੨੨॥ ਆਰੀ ਗੁਰ 
ਸੁਤ,ਮੱਧ ਗੁਰੂ ਬਿਤ, ਪਾਛੈ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਗਕਰੇ ਕਦਨ ਸ਼ੱਝ ਅਨਗਨ ਹੀ 
ਲੋਬਲੋਥ ਪਰ ਡਾਰੇ ॥੨੩॥ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਬਲ ਤੋ ਦੂਰ ਰਖੇ ਰਿਪੁ ਸਲਿਤਾ 
ਤਰੀ ਸੁਥੈਨਸਪਾਰ ਗੁਰੂ ਜਤਿ ਸਿੰਘਨਿ ਸੱਭ ਦਲ, ਉਰੇ ਮਲੋਂਛੀ ਸੈਨਾ 
॥ ੨੪ ॥ ਸਲਿਤਾਂ ਵੇਸ਼ਨ ਚਾਹੜਿ ਪਰੈ ਭੀਰ ਅਰੁ ਗੋਰੀ । ਮਰੇ 
ਕਿੜਿਕ ਬਹਿ ਗਏ ਬੀਚ ਹੀ ਥਿਰਹਿ ਉਰਾਰਹਿਂ ਓਰੀ ॥ ੨੫ ॥ ਰਿਸ ਕੋ 

ਕਰਤਿ ਦੈਤ ਕੌ ਚਰਬਤਿ ਬਸ ਨਹਿ ਕਛੂ ਬਸਾਵੈ । ਗਰਜਹਿ ਤੋਪ ਟੋਲ 
ਕਹੁ ਮਾਰਹਿੰ ਖਰੇ ਹੋਨਿ ਨਹਿ ਪਾਵੈਂ ॥੨੬॥ ਭੀਮਚੇਦ ਆਦਿਕ ਸਭਿ ਰਾਜੇ 
ਮਿਲੇ ਵਜੀਦ ਪਠਾਨਾ#ਅਬਿ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਰੇ ਦਿ ਹ੍ਹੋ ਕਰਿ, ਹਤਹਿੰ ਤੁਪਕ 
ਅਰੁ ਬਾਨਾ ॥ ੨੭ ॥ ਨਾਹਕ ਸੈਨ ਨਹੀਂ ਹਨਵਾਵਹੁ” ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਭਾਰੀ । 
ਹਮ ਕੋ ਕਹਤਿ ਹਤੇ ਕਯਾ ਹੋਯੋ ਅਬਿ ਤੁਮ ਲੋਹੁ ਨਿਹਾਰੀ ॥ ੨੮ ॥ 
ਅਲਪ ਹੈ ਚਾਕਰ ਨਾਂਹਿਨ, ਲਾਖਹੁੰ ਸੈਗ ਲੜੈਤਾਂ' । ਗਹਿਬੇ ਮਹਿੰ 
ਨਹਿ ਆਵਹਿ; ਤਿਮ ਗੁਰ ਬੀਰ ਦਿਖਤਾ ॥ ੨੯ ॥ ਕਰਹੁ ਸੈਭਾ- 

ਲਨ ਘਾਇਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘਾਲਜਯੋ ਦੂਰ ਸੁ ਛੋਰਾ । ਹਮਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗੁਰ 
ਬਿਰ ਅਬਿ ਨਦੀ ਤੀਰ ਪਰ ਹੇਰਾ ॥੩੦॥ ਬਿਸਮਜੋ ਤਬਿ ਵਜੀਦਖਾਂ ਬੋਲ੍ਯੋ 

` “ਮਚਰਜ ਕੀਨ ਗਯੋ ਹੈ” । ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਮ ਰੁਕਯੋ ਨ ਕਿਮਹੂੰ ਮਾਰਤਿ 
ਪਾਰ ਭਯੋ ਹੈ ॥੩੧॥ ਪੁੰਜ ਸਭਟ ਕੌ ਖੇਤ ਪਰਯੋ ਪਿਖਿ ਪੁਰੀ ਨ ਝਿਤ ਕੀ 
ਬਾਂਛੇ । ਪਕਰਯੋ ਗਯੋ ਨ ਭਯੋ ਸੈਘਾਰਨਿ, ਬਿਜੈ ਲੇਤਿ ਗੁਰ ਗਾਛੇ'॥੩੨॥ 
ਰਿਦੈ ਬਿਸੂਰਤਿ ਮੂਰਖ ਮਿਲਿਕੈ ਮਹਿੰਮਾ ਤੇ ਅਨਜਾਨੇਂ । ਤਜਿ ਸਲਿਤਾ 
ਤਫ ਦੂਰ ਪਿਛੇ ਹਟ ਭੋਰਾ ਪਾਇ ਸਥਾਨੇ ॥੩੩॥-ਗੁਰ ਕੀ ੜ੍ਰੋਪ ਨ ਗੋਰਾ 
ਪਹੁੰਚਹਿ-ਕੋਸਕ ਤਜਿ ਕਰਿ ਆਏ । ਕਰਿ ਤਕਰਾਈ ਅਨਿਕ 

੧ਚਾਹੰਦੇ ਹਨ (ਪਹਾੜੀਏ) । “ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । <ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ (ਬਾਨ) । ਦਮਰਵਾਓ । 
ਪਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ (ਗੁਰੂ) ਲੜਦਾ ਹੈ । $,ਜਿਵੇਂ) ਬਿਜਲੀ ਫੜੀ ਨਹੀਂ` ਜਾਂਦੀ । ?ਕਰ ਗਏ 
ਹਨ । "ਸਗੋਂ ਜੈ ਲੈਕੇ (ਪਾਰ) ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ । <ੰਗੂਰਾੰ ਦੀ ਤੋਪ ਵਾ ਗੋਲ ਨਾ ਆ ਪੁਜੇ । 



61 ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੩੯੩ ) . - _ ਰਿਤੁ੪। ਅ. ੪੫. 
ਬਿਧਿਨਿ ਕੀ ਬਿਰ ਸੁਚੈਤਿ ਸਮੁਦਾਏ॥੩੪॥ਜਾਗੂਤ ਰਹੋ-ਨ ਆਇ ਪਵੋ 
ਗੁਰ-ਕਸਿ ਤੁਢੈਗ ਧਰਿ ਹਾਬੈਂ । ਮਗ ਅਨਿਕ ਕੋ ਕਰਹ ਮੈਭਾਰਨ”$ 
ਪਰੇ ਮਿਲੋ -ਰਜ ਸਾਬੈ' ॥ ੩੫ ॥ ਭੀਮਚੈਦ ਕਰ ਖੈਦਿ ਬਿਨੈ ਕਹਿ ਦੇ ਬਹੁ 
ਉਤੈਗ। ਅਪਰ ਅਜਾਇਬ ਵਸਤੂ ਦੇ ਕਰਿ ਇਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਤੰਗਾ 

॥ ੩੬॥ “ਆਨਿ ਬਚਾਯਹ ਭੋਏ ਸਹਾਇਕ ਨੜੁ ਗੁਰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਰੈ” । 
ਅਬਿ ਬਸਿਥੋ ਹੁਇ ਸੈਲ (ਬਥੈ ਹਮ ਗੁਰੂ ਭਯੋ ਜਥਿ ਪਾਰੋ॥੩੭॥ਇੱਤਯਾ- 
ਦਿਕ ਕਹਿ ਰੁਖ਼ਸਦ ਕੀਨਸਿ ਪੁਰਿ ਸਿਰੈਦ ਅਬਿ ਜਾਵੋ । ਹਮ ਹਜ਼ਰਤ 
ਕੇ ਨਿਤ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੈਂ ਭੀਰ ਪਰੇ ਤਬਿ ਆਵੇਂ ॥ ੩੮ । ਹੋਤਿ ਪ੍ਰਾਤਿ ਕੋ ਹਮ 
ਨਿਜ ਘਰਮਹਿੰ ਜੈ ਹੈਂਪਮਿਣੀ ਲਰਾਈ।ਸਕਲ ਸੈਲਪਤਿ ਸੂਬੇ ਸਨ ਮਿਲਿ 
ਪਹੁੰਚੇ ਨਿਜ ਨਿਜ ਥਾਂਈ ॥ ੩੯॥ ਰੁਦਨ ਪੀਣਬੋ ਸ਼ੋਕ ਮਹਾਨਾ ਗਿਰ 
ਗਨ ਘਰ ਘਰ ਹੋਵਾ । ਕ੍ਰਿਸ ਕੋ ਸੁਤ, ਪਿਤ, ਭ੍ਰਾਤਾ, ਪਤਿ ਹਤਿ ਅਪਨਿ 
ਸੈਬੈਧਨਿ ਜੋਵਾ ॥੪੦॥ਭੀਮਚੇਦ ਕੋ ਗਾਰਿ ਨਿਕਾਰਹਿੰ ਪੂਜਾ ਸੁਭਟ ਮਰਿ- 
ਵਾਏ।ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਮਾੜਿ ਸੈਗ ਭਿਰਿਕੈ ਕਯਾ ਲੀਨਸਿ ਦੇਖ ਪਾਏ”॥੪੧॥ 
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਫਪਰਲੇ ਸੁਖ ਸੋਂ ਕਰਿਬਿਸਰਾਮਾਘਾਇਲ ਸਕਠ 
ਨਭਾਰਨਿ ਕੀਨੇ ਅਰੇ ਕੀਨਿ ਰਣ ਕਾਮਾ॥ ੪੨॥ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਿੰਘ ਸਭਿ 
ਦਾਹ ਕਰਾਏ ਪਹੁੰਚਾਏ ਸੁਰਲੋਕਾ । ਸਾਲਪੱਤ੍ ਘਾਯਲ ਪਰ ਲਾਏ ਪੀਰ 
ਮਿਟੀ, ਨਹਿਂ ਸ਼ੋਕਾ ॥ ੪੩॥ ਡੇਰਾ ਕਰਿ ਅਰਾਮ ਭਟ ਸਗਰੇ ਖਾਨ ਪਾਨ 
ਸਭਿ ਕੀਨਾ। ਸੁਪਤਿ ਜਥਾ ਸੁਖ ਰਾਤਿ ਬਿਤਾਈ ਭਈ ਪ੍ਰਾਤਿ ਤਮ ਛੀਨਾ ॥ ੪੪ ॥ ਰਾਵ ਬਿਸਾਲੀ ਕੋ ਤਬਿ ਆਯਹ ਚਰਨ ਸਰੋਜਨ ਖੈਦੇ । ਕਰਹਿ ਬਾਰਤਾ ਸੈਘਰ ਕੇਰੀ ਹੋਵਤਿ ਰਿਦੈ ਅਨੰਦੇ ॥ ੪੫ ॥ ਪੈਨ ਗੁਰੂ ਪੂਥਨ 
ਪ੍ਰਭੁ ? ਕਰਤਾ ਸਮਸਰ ਆਨ ਨ `ਕੋਈ । ਭੀਮ ਚੈਦ ਹੈਕਾਰ ਨਿਕੈਦਾ 
ਤੁਰਕਨਿ ਕੀ ਪਤ ਖੋਈ।੪੬॥ ਪਾਰ ਸਥਾਨ ਖੇਤ ਰਣ ਮਾਂਹੀ ਸੈਕੀਰਨ 
ਨਰ ਘੋਰਾ”। ਜਿਤ ਕਿਤ ਮਰੇ ਪਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਵੈਂ,ਕੂਕੈਂ ਜੈਬੁਕ ਘੋਰਾਂ॥੪੭॥ 
ਗ੍ਰਿੱਧ ਫਿਰੈ ਤਹਿ ਭਈ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ; ਸ੍ਰਾਨ ਪੁਕਾਰਤਿ ਬ੍ਰਿੰਦਾ । ਕਈ ਦਿਵਸ 
ਲੋ ਖਾਇ ਅਘਾਵਹਿ ਬੁਰਕੋ ਨ ਪਰਜੋ ਬਿਲੈਦਾਂ ॥ ੪੮ ॥ ਮੁਝ ਕੌ ਜਾਨ 
ਆਪਨੇ ਚੇਰਾ;ਨਗਰਚਲਹ ਦਿਗ ਹੋਗੋਚਰਨ ਸਰੋਜਨ ਪਾਇ ਨਿਕੋਤਹਿੰ 2. 

"ਫੌਣ / ਭਾਣੈ । “ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੁ ਟੂ ? ਸਾਨੂੰ ₹) ਠੱਢ ਦੇਣਾ ਸੀ । ਵਇੱਡੇ ਪਏ। ₹ਆਦਮੀ ਤੇ ੨੯= ੫> । “ਡਿਆਨਕ । $ਏ=। ਪਿਆ ਹੈ ਏ=ਰਾ ਨਹੀਂ (੧ਰਦਿਆੰ ਦਾ ਮਾਸ' । 



ਪਾਵਨ ਕੀਜਹਿ ਮੇਰੋ ॥ ੪੯॥ ਵਸ੩ ਦਾਸ ਕੀ ਘਰ ਤੇ ਆਦਿਕ ਸਭਿ 

ਅਪਨੀ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੋਚਹਹੁ ਸੁ ਬਰਤਹੁ ਕਰਨਾ ਕਰਿਕੈ ਮਨ ਭਾਵਤਿ ਸੁਖ 

_ ਠਾਲੋ॥੫੦॥ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁ ਪ੍ਰੇਮ ਪੇਖਿ ਕਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ। 

ਜ਼ੀਨ ਪਵਾਇ ਕਰਾਯੋ ਦੁੰਦਭਿ ਦੀਰਘ ਨਾਦ_ਉਠਾਲਾਂ ॥ ੫੧॥ ਕਰਜੋ 

ਕੂਚ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਵ ਸੈਗ ਲੈ ਬਾਤਹਿੰ ਕਰਤਿ ਪਯਾਨੇ । ਦੇਖਿ ਸਰੂਪ ਤ੍ਰਿਪਤ 

ਨਹਿ ਹੈਵਤਿ, ਰਹੇ ਬਿਰਾਜ ਮਹਾਨ" ॥ ੫੨॥ ਆਨਿ ਉਤਾਰੇ ਅਨਿਕ 

ਭਾਉ ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਮਹਿ ਮਨ ਲਾਯੋ। ਬਾਂਛਤਿ ਵਸਤੁ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਦੇ ਕਰਿ ਰਿਦੈ 

ਅਧਿਕ ਹਰਖਾਯੋ ॥ ੫੩ ॥ ਸ਼ੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਬ ਖਾਲਸਾ ਰਾਵ ਭਾਵ 

ਕੌ ਹੇਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਪਰ੍ਭੁ ਨਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ਸ਼ਾ ਠਾਨਤਿ “ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਾਗ ਬਡੇਰੇ?॥੫੪॥ 

ਸਰਬ ਭਾਂਤਿ ਕਰਿ ਸਕਿਹੁੰ ਸੁਖ ਭਾ ਬਾਂਛਤਿ ਵਸਤੁ ਪੁਚਾਈ । ਖਾਨ ਪਾਨ 

ਕਰਿ ਅਧਿਕ ਅਠੰਦੇ ਗੁਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਾਈ ॥ ੫੫ ॥ ਇਤਿ 8 ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ 

ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿਏ ਚਕੁਰਬ ਟ੍ਤੇ “ਬਿਸਾਲੀ” ਪ੍ਰਮੈਰ। ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਪੰਚ ਚਤਵਾਰਿੰਸਤੀ ਐੰਸੂ ॥ ੪੫॥ 

ਹੂ ੪੬. [ਬਿਸਾਲੀ ਤੇਰਾ 1 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੈਗ] । 

ਵੌਹਰਾ ॥ ਬਸੇ ਬਿਸਾਲੀ ਨਗਰ ਮਹਿ ਗੁਰੂ ਗ਼ਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਆਇ ਰਾਵ 

ਬੈਦਨ ਕਰੇ ਸੇਵੈ ਜਿਤਿਕ ਸਮਾਜ ॥੧॥ ਰੌਪਈ ॥ ਬੈਠੇ ਨਿਕਟ ਬਾਕ ਗੁਰੁ” 

ਸੁਨੋ । ਭਾਗ ਆਪਨੇ ਦੀਰਘ ਗੁਨੰ। ਸਗਲ ਖਾਲਸੇ ਲਗਹਿ ਦਿਵਾਨ।ਸ਼੍ਹੀ 

ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਤ ਹੁਇ ਆਨਿ ॥ ੨॥ ਬੋਲਯੋ ਰਾਵ “ਸੇਲਪਤਿ ਅੰਧੇ। 

ਰਵਰਿ ਸਾਬ ਬੈਰ ਬਡ ਬੈਧੇਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਖੋਇ ਜਿਨ ਲੀਨੌ।ਮਹਾਂ ਕੁਕਾਜ 

ਆਪਨੋ ਕੀਨੋ ॥੩ ॥ ਅਪਜਸੁ ਜਗ ਮਹਿ ਬਹੁ ਬਿਸਤਾਰਾ । ਬਾਰਿ ਅਨੌਕ 

ਲਰਤਿ ਰਣ ਹਾਰਮਸੁਨਹਿ ਸ਼੍ਰੋਣ ਮਨ ਜੋ ਕਰਤ੍ਰੰਤ। ਕਹੈ ਗਿਰੇਸ਼ੁਨਿ ਬਿਖੈ 

ਕੁਪੁਤ॥੪॥ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਤੁਰਕਾਨ ਅਗਾਰੀ।ਨਿੰਮ੍ਹੀ ਹੋਤਿ ਦੇਤਿ ਧਨਭਾਰੀ। 

_ਹਾਰਨੋ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂਅਨਿ ਕੇਰਾ । ਬਨਹਿ ਦੀਨ ਬੋਲਤਿ-ਮੈਂ ਚਰ/-।੫॥ 

ਆਨਕਾਨਿ ਜੇ ਰਾਖਤਿ ਰਾਜਾ।ਕੋ ਇਮ ਕਰਹਿ ਜੁ ਕੀਨ ਕਕਾਜ।ਧਿਕ 

ਧਿਕ ਬਾਰ ਬਾਫਿ ਇਸ ਕਹੈਂ । ਸਤਿਗੁਰ ਸੈਗ ਬਿਰੋਧੀ ਲਹੈਂ ॥ ੬॥ ਰਾਜ 

ਤੇਜ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਬਲ ਤਾਗਾ।ਮਹਾਂ ਰੇਕਤਾ ਕੇ ਮਰ। ਲਾਗਾ।ਤ ਸਕਰ ਸਮ- 

ਸਰ ਕਰਿਕੈ ਪੰਮਾਂ । ਚੂਨ ਧੇਠੁ ਲੋ ਗਯੋ ਕੁਕੈਮਾਂ ॥ ? ॥ ਕਰੀ ਠਕ੍ਰਿੱਤ 

੧ਭਫ (ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ) ਬਦੁਤ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ । [ਵਿਰਾਜਨਾ=ਬਹੁਤ ਸੋਭਾ ਦੇਣਾ] । “ਗੁ: 

ਜੀ ਦੇ । ਵਆਨ ਤੇ ਗਾਣ ਨੂੰ ਟੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰਾਜਾ ਟੁੰਦਾ ਤਾਂ । $ਕੂਕਰਮਾਂ । 

_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੩੬੪) __ ” ਰਿਤੁ ਬ । ਅੰਸੂ ੪੬. 



ਵਿ ਗੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੩੯੫ ) ਰਿਤੁ ੪ । 2 ੪੬. 
ਆਨ" ਕੋ ਦੀਨ।ਸੈਚਕ-ਂਬ਼ਠਿ ਪ੍ਰਪੰਚਾਂਅਸ ਕੀਨ।ਮਹਾਂ ਪਰਾਜਯੰਕੋਇਹ 
ਲੱਛਣ । ਹਸਹਿੰ ਧਿਕਾਰਹਿੰ ਸੋਕਲ ਬਿਚੱਛਨ ॥੮ ॥ ਤੁਮ ਕੋ ਪੈਨਯ 
ਸੁਜਸੁ ਬਿਸਤਾਰਾ । ਮਾਨ ਆਨਬਡ ਧਰਮ ਦਿਖਾਰ॥ਰਾਵਰਿ ਬਿਨਾ ਕੌਨ 
ਅਬਿ ਕਰੈ । ਰਿਪੁ ਕੇ ਕਹੇ ਆਨ ਕੋ ਧਰੈ< ॥੯ ॥ ਅਪਨੋ ਨਗਰ ਬਿਸਾਲ 
ਬਸੈਤਾ”। ਨਿਕਸੇ ਸਭਿ ਕਿਛੁ ਤਯਾਗਿ ਤੁਰੇਤਾ” । ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਦਯਾ ਸਿੰਘ 
ਤਬਿ ਕਹਜੋ/ਕਰਜੋ ਕੁਕਰਮ ਸਭਿਨਿ ਹੂੰ ਲਹ੧ੋ॥੧੦ ॥ ਬੜੇ ਪੁਰਖ ਕੂਰੇ 
ਕਰਿ ਮਾਰਤਿ । ਤਾਵਤ ਅਧਿਕ ਛਿਮਾ ਕਰਿ ਡਾਰਤਿ । ਮਹਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਸੁਖ 
ਸੋਂ ਨਹਿ ਬਸੈ । ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰ ਪਰ ਲਸੈਂ ॥ ੧੧ ॥ ਜੇਕਰਿ ਸ਼ਰਣ 
ਪਰਤਿ ਸੋ ਆਇ । ਰਾਜ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਅਧਿਕਾਇ । ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਖੀ 
ਨਿਤ ਰਹਤਿ । ਸਕਲ ਜਗਤ ਮਹਿਂ ਜਸੁ ਕੋ ਲਹਤਿ? ॥੧੨॥ ਬੋਲੇ ਕਲ- 
ਗ਼ੀਧਰ ਮੁੱਸਕਾਵਤਿ । “ਇਹ ਨਿਰਭਾਗ ਨਹੀਂ' ਕੁਛ ਪਾਵਤਿ । ਪੰਥ ਖਾਲ- 
ਸਾਂ ਹਮ ਉਪਜਾਯੋ । ਰਾਜ ਤੇਜ ਨਿਤ ਵਧਹਿ 'ਸਵਾਯੋ॥੧੩।।ਸਕਲ ਸੈਠ- 
ਪਤਿ ਕੋ ਦੁਖਦਾਈ । ਤਸਤਿ ਹੋਇ ਪਰਿ ਹੈ ਹੈਂ ਸ਼ਰਨਾਈ#। ਛੀਨਹਿ ਦੇਸ਼ 

_ ਕਿ ਲੈਹੈ ਦੇਡ । ਜੇਕਰਿ ਲਰਹਿੰ ਹੋਇ ਖੰਡ ਖੰਡ ॥੧੪॥ ਕੋਤਿਕ ਬਰਖਨ 
ਮਹਿ ਇਕ ਸਿੱਖਯ'? । ਪਰਹਿ ਸਭਿਨਿ ੫ਰ; ਕਥਾ ਭਵਿੱਖਯ । ਤੁਰਕਨ 
ਸਹਿਤ ਸੈਲਪਤਿ ਸਾਰੇ । ਕੌ ਕੋ ਬਚ/ਹ, ਜਾਹਿ ਤਬਿ ਮਾਰੇ ॥ ੧੫ ॥ ਦੇਸ਼ 
ਉਜਾਰਹਿ ਯੂਮ ਉਠਾਵਹਿ । ਲੂਟ ਕੂਟ ਕਰਿ ਸਭਿਨਿ ਤ੍ਰਸਾਵਹਿ । ਅਬਿ 
ਤੋਂ ਹਮ ਨੇ ਖੈਲ ਪਸਾਰੀ।ਸੀਖਹਿ ਪੱਬ ਕਰਣ ਰਣ ਭਾਰੀ”॥੧੬॥ ਸ਼ਰਣ 
ਪਰਹਿ ਨਿਤ ਹੋਹਿ ਉਬਾਰਣ"'ਨਾਂਹਿ ਤ ਸਹਿਤ ਬੈਸ ਹੁਇ ਮਾਰਣਏਕ 
ਸਹੈਸੂ ਕੋਸ ਜਿਨ” ਰਾਜ । ਚੱਕ੍ਵਰਤਿ ਕੌ ਸਿਰ ਪਰ ਤਾਜ ॥ ੧੭ ॥ 
ਹਮ ਤਿਸ ਕੀ ਜਰ ਕਰਹਿੰ ਉਖਾਰਣ । ਰਾਜ ਤੇਜ ਬਿਨਸੈ ਬਡ ਦਾਰੁਨ । 

ਸੈਲਪਤੀ ਗਿਨਤੀ ਕਿਸ ਬਿਥੋ । ਅਬਿ ਤੌ ਪੰਥ ਲਰਨ ਹੀ ਸਿਥੋ? ॥ ੧੮ ॥ 
'ਇਇਮ ਸਠਿ ਰਾਵ ਹਰਖ ਚਿਤ ਭਯੋ।ਬੈਠਿ ਕਿਤਿਕ ਚਿਰ ਘਰ ਉਠ ਗਐ। 
ਰਿਦੈ ਸਰਾਹਤਿ-ਗੁਰ ਬਡ ਤੇਜਕੌ ਇਨਕੇ ਸਮ ਮਹਾਂ ਮਜੇਜਾੱ“-॥੧੯॥ 
” ਤਸਮ । “ਠੱਗ । ਫਟੈਬ। ਬਹਾਰ । “ਸੂਗੋਦ । #ਵੋਰੀ ਦ ਕਹਿਆਂ ਸਹੈ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਨਦਾ ਹੈ । 

?ਭਾਰੀ ਵਸਦਾ ਸੀ । ਚਮਕੇ । ੯ਡਰਕੇ ਸ਼ਰਣੀ ਪੈਣਗੇ । ੧੦ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲ 

ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ । "ਭਾਰੀ ਜੈਗ ਕਰਨਾ । "ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਬਚਣਗੇ । "ਵਇਕ ਹਜ਼ਰ । "$ਭਾਵ 
ਨੁਦੰਗੇ ਦਾ । “ਉਚੇ ਸੁਭਾਵ ਵਾਲਾ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਾਲ । ( ਅ ) ਮਿਜ਼ਾਜ=ਖੂ ਸੁਭਾਵ, 
ਪੰਜਾਬੀ ਥੇ “ਮਿਜ਼ਾਜ! ਕਦੇ ਟੰਕਾਰੀ ਤੋ ਤੇ ਕਦੇ ਉੱਚ ਸੁਰੰਤੇ ਲਈ ਬੀ ਵਰਤ ਲੈੱਦੇ ਹਨ 



11 ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ। _.. _ (੫੩੯੬ ) ਰਿਦੂ ੩ । ਔ£ ੪੬, 

ਚਾਵਰ ਚੂਨ ਪਹਿਤ ਘਿ੍ਤ ਆਫ । ਪਹੁੰਚਾਵਤਿ ਜੇਤਿਕ ਹੁਇ ਬਾਂਛੇਤ੍ਰਿ 
ਕਾਸ਼ਟ ਕੀ ਸਗਰੀ ਸੇਵਾ । ਕਰਤਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੇਤੁ ਗੁਰਦੇਵਾ॥ ੨੦ ॥ ਦੁਇ 
ਤ੍ਰੈ ਬਾਸੁਰ ਜਬਹਿ ਬਿਤਾਏ । ਪੁਨ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵਾਏ'।ਕਰਿ ਅਖੇਰ 
ਕੌ ਵਹਿਰ ਬਹਾਨ।ਭਏ ਅਰੂਢਨਿ ਗੁਰ ਭਗਵਾਨਾ॥੨੧ ॥ ਉਤਰ ਉਰਾਰ 
ਨਦੀ ਤੇ ਆਏ। ਬਿਚਰਤਿ ਬਨ ਕੇਤਿਕ ਮ੍ਰਿਗ ਘਾਏ। ਤੁਰਕ ਪਰਾਜੈ 
ਪਾਇ ਬਿਸਾਲਾ । ਪਸ਼ਚਾਤਾ੫ਪ ਕਰਤਿ ਪੁਰਿ ਚਾਲਾ” ॥ ੨੨॥-ਸਭਣ 
ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਕਰਿ ਮਰਿਵਾਵਨ੧ਨਹਿੰ ਗੁਰ ਗਹਜੋ ਗਯੋ ਕੋ ਘਾਵਨ । ਚਮੂੰ 
ਮਾਰਿ ਨਦ ਪਾਰਿ ਉਤਰਿਗਾਂ । ਏਕ ਸੈਬੈਧੀ ਤੁਰਕ ਸੁ ਮਰਿਗਾ-॥ ੨੩॥ 
ਇਮ ਪਛੁਤਾਵਤਿ ਗਯੋ ਸਿਚੈਦ । ਪਾਇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਸ਼ੋਕ ਬਿਲੀਦ । ਭੀਮਚੈਦ 
ਕੇ ਭਟ ਸਮੁਦਾਈ । ਉਤਰੇ ਕਿਤ ਕਿਤ ਹਿਤ ਤਕਰਾਈ ॥ ੨੪॥ ਸੁਨਿ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਬਜਤਿ ਨਗਾਰਾ । ੨ ਤਰਾ ਸਤਿ ਤੁਰਤ ਕਰਤਿ ਭੇਂ ਤਯਾਰ। ਗਯੋ 
ਖਾਲਸਾ ਜਿਤ ਸੋ ਜੋਏ“। ਦੋਨਹੁੰ` ਦਲ ਮੁਕਾਬਲੇ _ਹੋਦ ॥ ੨੫ ॥ ਚਲੀ 
ਤੁਵੈਰੀਂ ਗੁਲਕਾ ਸੈਗਕਰੇ ਪਹਾਰੀ ਅੰਗਨ ਭੋਗਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਨਹਿ ਤਿਸ ਕੀ 
ਦਿਸ਼ਿ ਗਏ । ਕਿਤਿਕ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਰਨ ਭਏ ॥੨੬॥ ਹਯ ਧਵਾਇ ਕਰਿ 
ਤਾਕਤਿ ਮਾਰੈਂ । ਦੜ ਗਿਰ ਪਗੰਹਿ ਨ ਬਹੁਰ ਮੈਭਾਰੈਂ । ਕੋਤਿਕ ਚਿਰ ਲੋ 
ਅਰੇ ਪਹਾਰੀ । ਉਮਝੇ ਸਿੰਘ ਬੀਰ ਬਲਿ ਭਾਰੀ ॥ ੨੭ ॥ ਹੇਠਾ ਘਾਲਿ ਪਰੇ 
ਇਕ ਬਾਗੇਊਚ ਪੁਕਾਰਤਿ “ਮਾਰਹੁ ਮਾਰੇਨਬੀਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਤਿਨ ਕੇ ਜਾਇ । 
ਦੀਰਘ ਤੋਮਰ ਹਤੇ ਰਿਸਾਇ ॥ ੨੮॥ ਖੜਗ ਨਿਕਾਸਿ ਬਿਨਾਸ਼ਨਿ ਕਰੇ । 
ਭਜੇ ਗਿਰਨਿ ਨਰ ਡਰ ਉਰ ਧਰੇ । ਤਿਨ ਮਹੁੰ ਕੇਤਿਕ ਮਾਰਿ ਗਿਰਾਏ । 
ਅਖਰ ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰਿਯ ਕਰਤਿ” ਪਲਾਏ ॥ ੨੯ ॥ ਲੂਟ ਕੂ ਟ ਲੀਨਸਿ ਤਿਨ 
ਡੇਰਾ । ਹਯ ਆਯੁਧ ਆਢਿਕ ਜੋ ਹੇਰਾ । ਕੋਤਿਕ ਗ੍ਰਾਮ ਮਾਰ ਕਰਿ ਵਿਰੇ। 
ਆਇ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ॥੩੦॥ ਮਿਲਯੋ ਖਾਲਸਾ ਬਹੁ ਗਰਜਾਵੇ । 
ਵਾਹਿਰਾਰੂ ਕੀ ਫਤੇ ਝੁਲਾਵੈ । ਕਰਤਿ ਅਖੇਰ ਪੂਰਕ ਹਟੇ ਆਏ । ਸਲਿਤਾ 
ਉਤਰਿ ਸਿਵਰ ਦਰਸਾਏ ॥ ੩੧ ॥ ਤਜੇ ਤੁਰੈਗਮ ਕਿਯ ਬਿਸਰਾਮੂ । ਡਰੇ 
ਸਕਲ ਰੀ ਗਿਰ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ । ਲੇ ਲੇ ਭਾਜਰ” ਦੂਰ ਸਿਧਾਏ। ਬਸੇ ਅਨਤ 

“ਵਜਾਇਆ । “£ਹਿਜ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ । “ਗਾਵ, ਮੈ ਮੇਂ ਮਰਵਾ ਲਏ । €ਮਾਰਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ 
ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਫੜਿਆ ਬੀ ਨਹੀ ਗਿਆ । “(ਸਾਡੀ) ਵੌਜ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ । “ਜਿਧਰ ਬਾਲਸੇ ਨੇ ਉਹ ' 
ਵੇ8 ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਏ । “ਪ੍ਰਾਣ ਪਿਆਰੇ ਕਰਕੇ । “ਭਾਵ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ ` ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ । 



ਸ੍ਰੀ ੮੪ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । (੫੩੯੭) ਰਿਤੁ ੪ । ਅੰਸੂ ੪੭, 

ਬਲ ਬਾਮ ਕਿ ਦਾਏ” ॥੩੨॥ ਬਿਗਰਜੋ ਦਰਬ ਮਾਮਲਾ” ਜਬੈ । ਭੀਮਖੈਦ 
ਕੋ ਚਿਤ ਦੁਖਿ ਤਬੈ । ਬਸ ਨ ਬਸਾਇ ਬਿਸੂਰਤਿ ਭਾਰੀ । ਗੁਰ ਬਿਰੋਧ ਤੇ 
ਅਧਿਕ ਬਿਗਾਰੀ ॥੩੩॥ ਇਤ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਤ ਕਰਤਿ ਬਿਲਾਸਾ । ਚਵੇ 
ਅਖੇਰ ਨਿਹਾਰਿ ਤਮਾਸ਼ਾ” । ਮੈਗਤਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਤਹਿ ਜਾਵੈਸੁਨਿ ਸੁਨਿ 
ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਵੈਂ ॥੩੪॥ ਦਰਬ ਵਸਤ ਗਨ ਹਯ ਹੱਥਯਾਰ । ਲਗਹਹਿਂ 

_ ਅਕੋਰਨਿ ਕੋ ਅੰਬਾਰ। ਅਧਿਕ ਤਿਹਾਵਲ ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਹੋਵੈ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਇਕੱਤਰ 
ਦਰਸ ਕੋ ਜੋਵੈਂ ॥ ੩੫ ॥ ਚਢਹਿਂ ਪਰ੍ਭੂ ਹਯ ਵਹਿਰ ਸਿਧਾਵਹਿੰ । ਹਿਤ 
ਅਖੇਰ ਸਲਿਤਾ ਲੰਘ ਆਵਹਿ । ਬਾਜਤਿ ਬਡ ਰਣਜੀਤ ਦਮਾਮਾ। ਸੁਨਿ 
ਖਲਭਲ ਹੁਇ ਸ਼ੱਤਨਿ ਧਾਮ॥੩੬॥ਦੂਰ ਦੂਰ ਲਗਿ ਜਾਹਿ ਅਖੇਗ ਸੁਨਿ 
ਕੋ ਆਇ ਸਕੈ ਨ` ਅਗੈਰ । ਦਿਤ ਉਤ ਤੁਰਤ ਕਹੂੰ ਰਿਪੁ ਦਰੈਂ । ਜ/ਥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਡੋਰੇ ਕਹੁ ਮੁਰੈਂ॥੩੭॥ ਤਬਿ ਨਿਚਿੰਤ ਹੁਇ ਥਿਰ ਨਿਜ ਥਾਨ । 
ਦੋਸ਼ ਸੈਲ ਕੋ” ਤਰਾਸ ਮਹਾਨ।-ਔਚਕ ਸਿੰਘ ਆਇ ਨਹਿ ਪਰੈਂ। ਲੂਟ ਕਟ 
ਹਤਿ ਕਰਿ ਵਿਰ ਵਿਰੈਂ-॥੩੮॥ ਯਾਂਤੇ ਨਿਸਦਿਨ ਬਨਿ ਸਵਧਾਨ। ਕਸ਼ਟ 
ਜਾ ਰਾਜਾਂ ਬਹੁ ਮਾਨਿ।ਪਛੁਤਾਵਤਿ ਮੂਰਖ ਮਤਿਮੰਦ। ਚਹਤਿ ਰਿਦੈ ਹੁ”: 
ਧਿ ਅਨਦ ॥੩੯॥-ਗੁਰ ਕੋ ਬਿਗਰਜੋ ਕਾਜ ਨ _ਰਾਈ । ਬਨਹਿੰ ਸਿੰਘ 

ਦੇਸ਼ਨਿ ਸਮੁਦਾਈ।ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਭੇਫ ਸੈਂਗਤਾਂ ਲਯਾਵੈਂ । ਆਦਿ ਵਿਲਾਇਤ 
ਕੇ ਨਰ ਆਵੈਂ॥੪੦॥ਹਮਰੀ ਚਮੂੰ ਖਪੀ ਲਰਿ ਸਾਰੀ/ਖਰਚ ਹੈਗਾਮੇ ਪਰ" 
ਧਨ ਭਾਰੀ।ਆਦਿ ਕੇਸਰੀ ਚੋਦ ਅਛੇਰੇ।ਸਚਿਵ ਸੈਬੈਧੀ ਮਰੇ ਘਨੋਰੇ॥੪੧॥ 
ਅਪਜਸੁ ਜਗ ਮਹਿ ਭਯੋ ਬਿਸਾਣਨਾ-। ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਝੂਰਹਿੰ ਗਿਰਪਾਲਾ । 
ਲਰਨਹੇਤੁ ਉੱਦਯੋਗ#ਨ ਕਰੈਂ।ਰਣ ਕੋ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਡਰਿ ਧਰੈਂ॥੪੨॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਜ ਰ੍ਰਿੰਬੇ ਚਤੁਰਥ ਰੁੰਤੇ “ਅਏਰ” ਪ੍ਨਿਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਖ਼ਸ਼ਟ 
ਚਤਵਾਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸ । ੪੬ । ੪੭, | ਬਿਫੌਰ ਦੇ ਰਾਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ]। 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਵਾਰਪਾਰ ਦਰੀਆਉ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੈ ਅਖੇਰ । ਚਢੈਂ ਜਬੈ ਛਿਤ 
ਬਿਚਰਤੌ ਉਚ ਨੀਚ ਥਲ ਹੋਰਿ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਏਕ ਦਿਵਸ ਚਢਿ ਗਰ 
ਪਯਾਨੋ । ਪੁਰਿ ਭੈਭੌਰ#ਂ ਬਸਹਿ ਜਿਸ ਥਾਨੋ । ਮੈਗ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਦਲ ਭਾਰੀ 
ਬਜਤਿ ਜਾਤਿ ਰਣਜੀਤ ਅਗਾਰੀ ॥ ੨॥ ਤਹਿ ਕੋ ਰਾਵ ਸੁਨੀ ਧਨਿ 
ਜਐਹਰਖਤਿ ਹ ਹੋਇ ਅਰੂਵਜੋ ਤਬੈਨਿਜ ਪਰਧਾਨ ਲਏ ਕੁਛ । ਸੈਰਦੇਨਿ 
“ਸੱਜੇ ਕਿ ਖੱਦ। ਆਮਲੇ ਦ। ਫਪੱਯਾ । ੩ਸ਼ਿਕਾਰ ਚੜ੍ਹਕੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ₹ ਖਦੇ ਹਨ । “ਪਹਾੜ ਦੇਸ਼ 
(ਵਚ । ਸਾ ਉਤੇ 1 ਆ 1 “ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:-ਤਡੌਰ, ਬਿਭੌਰ। 



ਸੂ ਦੂਢ ੧1 ੮.੦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । ( ੫੩੯੮ ) ਰਤੁ ੪ । ਅੱਸੂ ੪. _ 

ਹੇਤੁ ਕਰਿ ਤਯਾਰ ਤੁਰੈਗ ॥੩॥ ਨਿਕਸਿ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਿਰ ਆਯੋ । ਜਿਤ 
ਧੁਨਿ ਸੁਨੀ ਤਿਤੈ ਕੋ ਧਾਯੋ । ਪ੍ਰਥਮ ਸਚਿਵ ਕੋ ਨਿਕਟ ਪਠਾਇ । ਆਪ 

ਗਯੋ ਤੁਰਨ ਤਬਿ ਧਾਇ ॥੪॥ ਦੋਖਤਿ ਉਤਰਿ ਤੁਰੈਗ ਤੇ ਆਯੋ । ਚਰਨ 
ਸਰੋਜਨ ਕੋ ਲਪਣਾਯੋ/ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੀ ਇਤ ਆਏ । ਮੋਹਿ ਆਪਨੇ 
ਲੀਨ ਬਨਾਏ॥ ੫॥ ਮੈਂ ਅਤਿ ਮੰਦ ਨ ਮਹਿੰਮਾ ਜਾਨੀ । ਨਹੀ' ਸ਼ਰਨ 
ਪਕਰੀ ਸ੫ ਖਾਨੀ । ਚਲਹ ਨਗਰ ਕਰਿ ਪਾਵਨ ਪਾਵਨ" । ਸਗਰੇ 

ਮੰਦਿਰ ਕਰੀਅਹਿ ਪਾਵਨ? ॥ ੬ ॥ ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਜਬਿ ਕੀਨਿ ਬਿਨੰਤੀ । 
ਵਰੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤਜਿ ਔਰੇ ਗਿਨਤੀ । “ਜੇ ਕਰਿ ਤੁਵ ਉਰ ਭਾਉ ਬਿਸਾਲੋ । 

ਚਲਹੁ ਬਿਲੋਕਹਿੰਗੇ ਗ੍ਰਿਹ ਚਾਲੋ” ॥ ੭ ॥ ਦੇਕਰਿ ਕੈਟ ਅਗਾਰੀ ਹੋਵਾਂ । 

ਸਨ ਸਨੇ ਚਲਿ ਮਾਰਗ ਜੋਵਗਨਿਜ ਪੁਰਿ ਮਹਿ । ਪੂਭੁ ਆਨਿ ਉ ਉਤਾਰੇ।ਸੇਵਾ 
ਕੀਨੀ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰੇ ॥ ੮ ॥ ਭੱਖਜ, ਭੋਜ, ਲੋਹਜ ਅਰ ਚੋਸਾ। ਕਰਿ 

ਤਯਾਰ ਬਡਿ ਥਾਰ ਪਰੋਸਾ । ਚੌਕੀ ਚਾਰ ਬਿਸਾਲ ਡਸਾਇਿ। ਤਿਸ ਪਰ 

ਸਜਨੀ ਬਿਸਦ ਬਿਛਾਇ' ॥੯॥ ਤਾ ਪਰ ਬਿਨਤੀ ਭਾਖਿ ਬਿਠਾਏ । ਦੂਸਰ 

ਚੌਂਕੀ ਅੱਗੂ ਵਿਕਾਏ।ਤਿਸ ਪਰ ਥਾਰ ਪਰੋਸਿ ਧਰਜੋ ਹੈ । ਹਾਥ ਜੋਜਿ ਢਿਗ 
ਆਪ ਖਰਜੋ ਹੈ ॥ ੧੦॥ ਦਾਸ ਅਨੌਕ ਸੇਵ ਪਰ ਲਾਏ। ਲੈ ਕਰਿ ਬਿਜਨਾ 

ਆਪ ਝੁਲਾਏ। ਸਭਿ ਸਿੰਘਨ ਕੌ ਪੁਨ ਬਰਤਾਯੋ। ਸ੍ਰਾਦਲ ਭੋਜਨ 
ਕਰਹਿ ਅਚਾਯੋ॥ ੧੧॥ ਸੀਤਲ ਪਾਨੀ ਪਾਨ ਕਰਾਇ। ਗੁਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ 

ਲਈ ਬਹਾ ਕਾਇ। ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਿਰ ਸੌਧ ਉਚੇਰਾ । ਤਹਾਂ ਪ੍ਰਸੀਕ ਡਸਾਇ 
ਬਡੋਰਾਂ ॥ ੧੨॥ “ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਬਿਸਦ ਬਰ ਛਾਦਿ ਬਿਛੌਨਾ । ਸੈਜਥੇਦ ਬੋਧ% 
ਬਿਚ ਭੌਨਾ । ਹਿਤ ਅਰਾਮ ਗੁਰ ਕੋ ਲੇ ਗਯੋਂ“ । ਪੀਢ਼ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੁ ਸੁਖ ਕੌ 

ਲਹੜੋ ॥੧੩॥ ਸਕਲ ਹਯਨਿ ਕੋ ਤ੍ਰਿਣ ਅਰੁ ਦਾਨਾ।ਕਰਯੋ ਤ੍ਰਿਪਤ । ਜੁਤਿ 

ਸੇਵ ਮਹਾਂਨਾ । ਸੁਪਤਿ ਜਥਾ ਸੁਖ ਰਾਂਤਿ ਬਿਤਾਈ। ਜਾਗੇ ਪ੍ਰਭੁ ਪ੍ਰਭਾਤਿ 

ਹੁਇ ਆਈ ॥੧੪॥ ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨ ਠਾਨਿ ਕਰਿ ਆਛੇ। ਬਹੁਰ ਅਰੂਵਨਿ ਕੋ 
ਚਿਤ ਬਾਂਛੇ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਬੋਲਕੋ ਰਾਉ।£ਇਤ ਹੀ ਰਹੀਅਹਿ ਸਹਿਜ 

ਸੁਭਾਉ ॥ ੧੫॥ ਅਪਨੇ ਨਗਰ ਸਗਰ ਹੀ ਜਾਨਹੁ। ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਿਰ ਮਹਿੰ 

ਚਰਨ ਪਾਕੇ । “ਚਿਟੀ ਸੇਜ਼ਨੀ ਵਿਛ । । ੨ਦੂਨੇਗਚ [ ! [ ਸੈਸ; ਸੈਧ=ਮਹਲ । ਵਿੱਟੇ ਦ੍ਨੇ ਦਾ 
ਬਣਿਆ]। “ਕੁਲੇ ਦਿ ਟੇ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਿਛਣੇ ਨਾਲ ( ਪਨਘ ) ਢੱਕਿਆ ਭਾਵ ਵਿਛਾਇਆ ਤੇ 
ਸੇਜਬੈਦ ਏਨ੍ਹੇ । “(ਅਤੇ) ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਕਰਨ,ਵਾਸਟ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ । 

ਡੀ 



ਰੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੯੩੯੯ ਹਦ ਚਿਤੁ ੩ । ਔਸੂ ੪੭. 

ਸੁਖ ਠਾਨਹੁ । ਡੇਰਾ ਜੇਤਿਕ ਰਹੋ ਪਿਛਾਰੀ । ਬਸਨ ਹੇਤਿ ਇਤ ਲੋਹੁ 
ਹਕਾਰੀ ॥੧੬॥ ਬਿਰਹੁ ਇਹਾਂ ਮੁਝ ਕਰਹ ਨਿਹਾਲ । ਬਨਜੋ ਅਚਾਨਕ ਹੀ 
ਅਸ ਕਾਲ! । ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਬਹੁ ਬਿਨਤੀ ਕਰਿ ਕਰਿ । ਭਾਉ ਰਿਦੇ ਮਹਿ 
ਦੀਰਘ ਧਰਿ ਧਰਿ ॥ ੧੭ ॥ ਨਿਜ ਪੁਰਿ ਮਹਿੰ ਗੁਰ ਲਏ ਟਿਕਾਇ । ਸੇਵਾ 
ਕਰਤਿ ਧਰਤਿ ਚਿਤ ਚਾਇ।ਦੈੈਂ ਅਸਵਾਰ ਚਢਾਇ ਪਠਾਏ । ਜਾਇ ਬਿਸਾ 
ਲੀ ਰਾਵ ਸੁਨਾਏ ॥੧੮॥ “ਤਿਸ ਪੁਰ ਡੇਰਾ ਗਾਵ ਰਖਾਯੋ।ਨਿਜ ਬਿਹੀਰ ਭੀ 

_ ਤਹਾਂ ਬੁਲਾਯੋ। ਬਹੁਤ ਬਿਨ ਕਰਿ ਕਹਿ ਗੁਰ ਰਾਖੇ । ਆਵਨ ਦੀਏ ਨ, 
ਆਵਨ ਕਾਂਖੇ'॥੧੯॥ਰਾਵ ਬਿਸਾਲੀ ਕੋ ਸੁਨਿ ਤਬੈ। ਸੈਗ ਬਿਹੀਰ ਲੀਨਿ 
ਜੋ ਸਬੈ । ਚਢਿ ਕਰਿ ਆਪ ਸਾਥ ਹੀ ਗਯੋ । ਪਰੀ ਬਿਭੌਰ ਸ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਭਯੋ 
॥ ੨੦ ॥ ਭਯੋ ਇਕੱਤਰ ਸਕਲ ਗੁਰ ਡੇਰਾ । । ਮਿਲਯੋ ਜਾਇ ਚਰਣਾਂਬਜ 
ਹੇਰਾ । ਹਾਥ ਬੈਦਿ ਕਰਿ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੀ । “ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਮਰੀ ਰਜਧਾਨੀ ॥ 
੨੧॥ ਨਹੀਂ ਬਿਸਾਲੀ ਮਹਿ ਕਿਮ ਰਹੇ/ਮੋ ਮਹਿ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਰਾਵਰ ਲਹੇ ਊ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤਿ ਨ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾਯੋ । ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੇ ਮਨ ਨ ਹਟਾਯੋ 
॥੨੨॥ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਦਿਤ ਬਿਰ ਰਹੇ ਊ? । ਮੁਸਕਾਵਤਿ ਕਲਗ਼ੀਧਰ 
ਕਹੇ । “ਔਚਕ ਰਾਵ ਮਿਲਯੋ ਬਨ ਬਿਚਰਤਿ । ਬਿਨਤੀ ਕਰਤਿ ਭਯੋ ਧਰਿ 
ਹਿਤ ਚਿਤ ॥੨੩॥ ਆਨਿ ਆਪਨੇ ਸਦਨ ਉਤਾਰੇ । ਬਹੁਰ ਚਵਨ ਹਿਤ 
ਕੀਨਸਿ ਤਯਾਰੇ । ਅਧਿਕ ਭਾਉ ਤੇ ਰਾਖਿ ਟਿਕਾਏ । ਤੋ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਹੈ 
ਅਧਿਕਾਏ ॥੨੪॥ ਸੁਖ ਸੋਂ ਕੋਗਹ ਰਾਜ ਸਮਾਜਾ।ਕਰਹ ਤਿਹਾਵਲ ਅਰਹਿ 
ਜੁ ਕਾਜਾ। ਕਰਿ ਅਰਦਾਸ ਧਰਹੁ ਮਮ ਧ੍ਯਾਨਾ । ਹੋਹਿ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰ 
ਮਹਾਨਾ ॥ ੨੫ ॥ ਸ਼ੱਤ ਜ਼ੋਰ ਜੇ ਤੁਮ ਪਰ ਕਰੈ । ਹੇਤੁ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ 
ਝਰੈ। ਕਰਿ ਦੀਜਹਿ “ਜੁਧ ਸੁਨ ਤਿਹ ਧਾਵੈ। ਅਨਿਕ ਰਿਪੁਨਿ” ਦੇ ਹਾਥ 
ਬਚਾਵੈ” ॥੨੬॥ ਇਮ ਧੀਰਜ ਦੇ ਰਾਵ ਪਠਾਯਹੁ । ਪਦ ਅਰਬਿੰਦਨ ਸੀਸ 
ਨਿਵਾਯਹੁ। ਸਭਿ ਸਿੰਘਲ ਕੋ ਤੇ ਬੁਲਾਈ।ਗਯੋ ਆਪਨੇ ਘਰ ਹਰਖਾਈ 
॥੨੭॥ ਸਤਿਗੁਰ ਤਹਾਂ ਬਸੇ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਇਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ । 
ਉਚੇ ਥਲ ਪਰ ਬਿਰੇ ਨਿਹਾਰੇ । ਦੇਸ਼ ਮਹਾਂ ਰਮਨੀਕ ਬਿਚਾਰੇ ॥ ੨੮ ॥ 
ਨਿਕਟ ਖਾਲਸਾ ਗਨ ਪੁ ਰਿੈਂਰਾਊ।ਹੇਰਿ ਹੇਰਿ ਬੋਲੋ ਚਿਤ ਚਾਉ । “£ੰਦਰ 

ਆਵਨ ਦੀ ਚਾਹ ਸੀ (ਪਰ ਰਾਜੇ ਨ)ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ/ਕੀ ਦੋਸ਼ ਆਪ ਜੀਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈਊ 
੨ਵੋਰੀਆਂ ਤੋਂ । $ਸ਼ਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਪੁਰੀ ਦਾ ਰਾਜਾ । ਵਪਾ:-ਪੁਣ । ਰ੍ 



_. ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੪੦੦) ਰਿਤੁ ੪। ਔਸੂ ੪੭, _ 

ਸੇਲ" ਸੈਲ” ਕੇ ਲਾਯਕ । ਮਨਹੁ ਹਿਮਾਲੋ ਕੀ ਦੁਤਿ ਢਾਯਕ ॥ ੨੯ ॥ 
ਕਿਧੋਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਰੁੱਦਾਂ ਕੋ ਥਾਨਾਉਪਜਾਵਤਿ ਉਰ ਅਨੰਦ ਮਹਾਨਾ। ਪੰਡ- 

ਪੁੱਤਰ ਇਤ ਫਿਰ ਕੇਰਿ ਬਨ ਮੈਂ । ਤਪਤ ਸਥਲ ਕੋ ਲਖਿ ਕਰਿ ਮਨ ਮੈਂ॥ 

੩੦॥ ਕਿਤਿਕ ਸਮਾ ਬਸਿ ਇਹਾਂ ਬਿਤਾਏ । ਗਿਰ ਤਰੁਵਰੁ ਪਿਖਿ ਕੈ 

ਹਰਖਾਏ। ਪੂਰਬ ਸਤਿਜੁਗ ਮਹਿ ਬਿਧਿ' ਆਯੋ । ਬਿਰਯੋ ਇਹਾਂ ਦੀਰਘ 

ਤਪਤਾਯੋ ॥ ੩੧ ॥ ਨਾਮ ਕਲੋਸਰਾਂ ਬ੍ਹਮੇ ਧਰਯੋ। ਇਤ ਉਤ ਬਿਚਰਤਿ 

ਆਨੰਦ ਕਰਜੋ । ਯਾਂਤੇ ਪਾਵਨ ਇਹ ਅਸਥਾਨਾ। ਪਰਮ ਮੁਨੀ ਤਪ ਤਪੇ 

ਮਹਾਨਾ ॥ ੩੨॥ ਫਲ ਮੂਲਨਿ ਤੇ ਸੁਖ ਕੋ ਪਾਏ। ਗਿਰਵਰ ਸ਼ੋਭਾ ਪਿਖਿ 

ਬਿਰਮਾਏ । ਅਧਿਕ ਤਹਂ ਤਪ ਮਨ ਕੌ ਰੋਕਿ । ਮਰਿ ਪਹੁੰਚੇ ਕਮਲਾਸਨ” 

ਲੋਕ? ॥ ੩੩॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਸਨਿਕੈ ਗੁਰ ਬਚਨਾ। ਕਰਹਿ ਨਿਹਾਂਰਨ 

ਗਿਰਵਰ ਰਚਨਾ । 'ਪੁਭੁ ਜੀ!ਉਚਰਤਿ ਹੋ ਤੁਮ ਜੈਸੇਪਿਖੀਯਤਿ ਤਰੁਵਰੁ 

ਗਿਰਵਰ ਤੈਸੇ-॥ ੩੪॥ ਮਨ ਕੋ ਮੋਦ ਉਪਾਵਨ ਹਾਰੇ । ਕਰੋਂ ਨਹਿ 

ਬਿਰਮਹਿ ਆਇ ਨਿਹਾਰੇ? । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੁ ਸੈਲ ਸਰਾਹਾ।ਬਸੇ ਤਹਾਂ 

ਮਨ ਆਨੰਦ ਪਾਂਹਾ ॥ ੩੫ ॥ ਮ੍ਰਿਗੀਆਂ ਕਰਤੇ ਬਿਚਰੈਂ ਕਬੈ । ਸਿੰਘ 

ਅਰੂਵਹਿੰ ਸੇਗੀ ਸਬੈ । ਕਬਹੂੰ ਗੁਰ ਨੰਦਨ ਚਢਿ ਜਾਵੈਂ । ਸੈਲ ਕਰਹਿਂ 
ਜੇਤਿਕ ਮਨ ਭਾਵੈ ॥ ੩੬॥ ਉਚ ਨੀਚ ਬਲ ਬਿਖਮ ਕਿ ਸਮ ਹੈਂ ।ਬਹੁ 

ਰਮਣੀਕ ਸੁਗਮ ਦੁਰਗਮ ਹੈਂ।ਚਲਤਿ ਬੇਗ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਵਾਹੈਂ' । ਬਿਨਾਂ 

ਧਲ ਬਨ ਮਗ ਅਵਗਾਹੈਂ"' ॥ ੩੭ ॥ ਕਸਮਤ ਬਨ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾ ਬਿਲੋਕੈਂ । 

ਮਘਨੈ ਅਧਿਕ ਸੁਗੈਧੀ ਰੋਕੈਂ । ਜਹ ਲਗਿ ਇੱਛਹਿ ਬਿਚਰਤਿ ਆਵੈ” । 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਸ ਢੜੋਸ ਬਿਤਾਵੈਂ ॥ ੩੮ ॥ ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ਨ ਬਿਦਤ 

ਮਹਾਨ । ਸਤਿਗੁਰ ਬਸੇ ਜਾਇ ਤਿਸ ਥਾਨ । ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸਿਖ 

ਮੈਗਤਿ ਸਾਰੀ । ਆਵਹਿ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਛਾਧਾਰੀ ॥ ੩੯ ॥ ਪੂਰਬ ਦੱਛਨ 
ਪਸ਼ਚਮ ਕੇਰੇ। ਲੈ ਲੈ ਕਰਿ ਉਪਹਾਰ ਘਨੌਗੇਪਰੇ ਬਿਹੀਰ ਚਲੋ ਬਹੁ ਆਵੈਂ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਠਿ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਧਜਾਵੈਂ ॥ ੪੦ ॥ ਕੋਤਿਕ ਮੈਗਤਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ 

ਧਾਰੀ। ਬਨ ਸੁਚੇਤ ਆਵਤਿ ਬਲ ਭਾਰੀ । ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੌ ਦਬਾਇੰ ਜੇ 
੧ਪਹਾੜ । । ਪੌਰ। ੧ੋਸ਼ਿਵ । ਭਯੂਧਿਸ਼ਟਰ । “ਲਹਮਾ । $ਭਬੋਰ ਦੇ ਇਕ ਪਹਾੜ ਦਾ ਨਾਂਮ । 

“ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਪੁਰੀ । ਜੋ ਆਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਲਲਚੇ । ੯ਸ਼ਿਕਾਰ । "?ਨਿਰਮਲ ਨਾਲੋਂ 

ਤਿੱਖੇ ਚਲਦੇ ਹਨ [ਵਾਹਾ=ਨਾਲਾ]। (ਅ) ਨਿਰਮਲ ਹਵਾ ਜੋਰ ਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ । [ਵਾ=ਵਾਯੂ] 

੧ਐੋਫਰਦੇ ਹਨ । ਦਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ । 



ਨੀਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ___( ੫੪੦੧) _ _ _ ਰੁਤ ਬ। ਸੰਠੂ ੪੮. ਅਰੇਂ । ਬਲੀ ਪਿਥੋਂ ਕੋ ਨੌਰ ਨ ਕਰੈ ॥ ੪੧॥ ਕੇਤਿਕ ਬਿਨ ਆਯੁਧ ਗਨ 
ਮਿਲੀਂ । ਗੁਰੂ ਆਸਰੇ ਬਲ ਕਰਿ ਚਲੈਂ । ਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਇਕਠੀ ਧਰੈਂ । 
ਆਵਹਿ ਆਪ ਤ ਲਯਾਵਨ ਕਰੈਂ ॥ ੪੨॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਸ- 
ਰਾਮੇਂਲ। ਅਚਲ ਸਥਾਨ" ਸੈਲ ਅਭਿਰਾਮੇਸਕਲ ਖਾਲਸਾ ਸੁਖ ਕੌ ਪਾਇ। 
ਰਣ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਇ ॥ ੪੩॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥੇ ਬਦੂਰਬ ਟਤੇ “ਗੁਰ ਬਿਲ੍ਹਾਮੰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਸਪਤ ਚਤਵਾਰਿੰਸਤੀ ਐਸ ॥ ੪੭॥ 

੪੮, 

ਦੁਸ਼ਟਨਿ ਕੌ ਹ੍ਰੈ ਨ ਸਜ਼ਾਇ । ਕਰਹਿ ਬਿਗਾਰ ਰਹੈ ਗਰਬਾਇ॥ ੧੦ ॥ 
“ਪਹਾੜੀ ਬਾਉਂ । "ਹੁਣ, ਬਸੇ ਹੁਣ ਭੀ ਪੂਰਾ ਹੋਂ ਰਹੇਗ ਭਵੇਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ 
ਬੀਤੇਗੀ । “ਨਾਮ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ । “ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਏਕਾਂਤ ਜਾ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ 
ਸਨ ਟੇ ਜਿਸ ਟਿਕਾਣੇ ਬੈਠਕੇ ਦੌਪਈ ਰਚੀ ਸੋ ਥਾਂ ਭਬੋਰ.ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ 



ਸਰ ਰੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । ( ੫੪੦੨) ਰੁਤ ੪ । ਅਠ 8੮, _ 

ਗੁਰ ਘਰ ਸੋਂ ਬਹੁ ਰਚੇ ਬਿਰੁੱਧ।ਜੰਹਯਤਿ ਹਤੋਂ ਕੁੱਧ ਕਰਿ ਜੁੱਧਾਂ। ਸੁਨਿ 

ਪ੍ਭੁਕੋ ਰਿਸ ਭਈ ਘਨੋਰੀ। ਜਲਤ ਅਗਨਿ ਅਹੁਤੋ) ਜਨੁ ਗੋਰੀ ॥ ੧੧॥ 

ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਕੋ ਮੈਗ ਉਚਾਰੀ । “ਚਹਤਿ ਖਾਲਸਾ ਕਰਿਯਹਿ ਤਯਾਰੀ। 

ਦੈਗ ਸਮਾਜ ਤਬਹਿ ਬਰਤਾਯੋ। ਜਾਮਨਿ" ਬਿਤੀ ਭੋਰ ਹੁਇ ਆਯੋ॥ ੧੨॥ 

ਹੁਕਮ ਕਰਰੋ ਪ੍ੰਭੁ ਘਜਹਿ ਨਗਾਰਾ । ਸਕਲ ਖਾਲਸਾ ਚਵਹਿ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ। 

ਪਰੇ ਤੁਰੈਗਨਿ ਪਰ ਬਰ ਜ਼ੀਨ । ਪੂਰਬ ਪ੍ਰਭੂ ਅਰੂਢਨਿ ਕੀਨ ॥ ੧੩॥ 

ਪਰੀ ਦੁਚੋਬ ਖਾਲਸਾ ਚਵਜੋ । ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਤ ਬੀਰ ਰਸ ਬਵਜੋ।ਕ੍ਰੱਧਤਿ 

ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਜੋ ਪ੍ਰਸਬਾਨਾ। ਥਰਹਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕੰਪ' ਮਹਾਨਾਂ ॥ ੧੪॥ ਸੈਯਾ॥ 

ਬਾਯੁ ਸਮਾਨ ਸੁ ਬੇਗ ਕੋ ਧਾਰਿ ਚਲੈ ਗੁਰ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਸਹਿਸਾਈ। ਦੁੰਦਭਿ 

ਦਦ ਸੁਨਕੋ ਜਹਿਂ ਲੌ ਸਭਿ ਕੌਪ ਉਠੀ ਗਨ ਲੋਕ ਲੁਕਾਈ ।-ਕੌਨ ਪੈ 

ਕੋਪ ਕਰਜੋ ਪ੍ਰਭੁ ਧਾਵਤਿ; ਕੌਨ ਕੀ ਮ੍ਰਿੱਤੁ ਅਬੈ ਨਿਯਰਾਈ ? ਕੋ ਨਹਿੰ 

ਚਾਹਤਿ ਆਪ ਕੋ ਜੀਵਨ” ਕੀਨਿ ਬਿਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਧ ਪਾਈ ?-॥ ੧੫॥ 

ਜਾਤਿ ਸੁ ਮਾਰਗ ਛੋਰਿ ਤੁਵੈਗਨ ਧਾਂਕ-ਪਰੀ ਗਿਰ ਦੇਸ਼ ਮਝਾਰੀਂਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੁ੫੧, ਮਤਿ ਹੀਨ”!ਕਹੋ ਕਿਨ ਕੀਨ ਬਿਗਾਰੀਂ”। ਭਾਜਤਿ 

ਏਕ ਮਹਾਂ ਉਰ ਤ੍ਰਾਸਤਿ ਏਕ ਦੁਰੈਂਦਨਹਿੰ ਦੇਹਿ ਦਿਖਾਰੀਤੇਜ ਧਰੈ ਬਲ 

ਭੂਰ ਭਰੈਂ ਇਮ ਜਾਤਿ ਭਲੀ ਪ੍ਰਭੁ ਕੀ ਅਸਵਾਰੀ ॥ ੧੬॥ ਬਾਜਤਿ ਦੀਹ 

ਲਿਸ਼ਾਨ ਪਯਾਨਤਿ ਛੋਰਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋ ਚੀਰ ਦਯੋਂਯੋਂਫਰਰੇ ਫਹਿਰਾਵਤਿ 

ਹੈਂ ਜਨੁ ਪੌਨ ਲਗੇ ਘਨ ਜਾਤਿ ਧਯੋ । ਤੂਰਨ ਆਇ ਉਲੀਘਿ ਨਦੀ 
ਕਹੁ £'ਡ ਬਡੋਂ ਕਲਮੋਟ ਲਯੋ“ । ਔਰਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਿਨ ਧੈ; ਗਿਰ ਪੈ 
ਚੰਢ ਦੇਖਨਿ ਦੁਰਗ ਕਿਯੋ ॥ ੧੭॥ ਯੌ ਉਮਡਜੋ ਦਲ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੌ 
ਵਾਰ ਨ ਪਾਰ ਸੁ ਮਾਰਨ ਧਾਲ। ਆਇਸੁ ਦੀਨਿ ਪਭੂ ਰਿਸ ਕੀਨਿ “ਲਿਜੈ 

ਸਭਿ ਛੀਨ ਵਬੁ ਸਮੁਦਾਯੋ”। ਸ਼੍ਰੋਨ ਬਿਥੈ ਸੁਨਿ ਸਿੰਘ ਰਿਸੇ ਮਨ _ਧਾਇ 

ਪਰੇ ਗਨ ਰੌਰ ਉਠਾਯੋ/ਘਰ ਲੀਓ ਕਲਮੋਟ ਕੋ ਕੋਟ; ਚਲੀ ਬਹੁ ਦੋਫਨਿ 
ਓਟਕੋ ਪਾਯੋ'॥੧੮॥ਧਾਮਨਿ ਜਾਇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਭਏ,ਬਹੁ ਤਾਸ਼ ਦਏ ਖਲ ਭਾਜ 
ਗਏ। ਕੇਤਿਕ ਹਾਬ ਤੁਵੈਗਨਿ ਲੈ ਕੰਸ ਮਾਰਤਿ ਸਿੰਘਨ ਤਾਕਿ ਲਏ । 

ਰਾਤ । “ਕੌਬੀ । ਆਪਣੇ ਜੀਵ? ਨੂੰ । ?ਹ ਬਾਵਰਿਓ ! “ਬੈਤੇ ਦਾ ਫਟ ਰਾ ਏਲ; ਢਿਤਾ। “ਬੜ 

ਪੈਂਡਾ ਕਲਮੋਂਦ ਦਾ (ਮੁਕਾ) ਲਿਆ । “ਭਾਵ ਦੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ( ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਜੇ ) ਤਾਂ ਓਹਲੇ ਹੋ 

ਗਏ। (ਅ) ਚੰਗੀ ਮਾਰ ਪਈ ਓਫ ਪਾਕੇ ਘਰੀਂ ਜਾ ਥੜੇਂ 



ਮੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। (੫੪੦੩ ) ਰਿਤੁ ੪ । ਅੰਮੂ ੪੮, 
ਉਚ ਅਵਾਸਨ ਹੋਇ ਮਵਾਸ ਚਲਾਇ ਖੈਦੂਕਨਿ ਘਾਇ ਘਏ। ਤੋਂ ਅਵਿ- 
ਲੰਕਿ ਕ੍ਰਿਪਾਨਨਬੈਂਚਿਕੇ ਸ਼ੱਤ ਗਵਾਰ ਸ ਮਾਰਿ ਦਿਏ ॥੧੯॥ ਹੋਨਿ ਲਗੇ 
ਕਟੀਆਂ ਪਰਿ ਮੈਂ ਠਹਿਰਹਿੰ` ਨਹਿੰ ਖੈਰ ਮਹਾਂ ਡਰਪਾਏਕੇਤਿਕ ਸਾਮੁਹਿ 
ਹੋਇ ਮਰੇ ਰਣ, ਕੇਤਿਕ ਕਾਤੁਰ ਹੋਇ ਪਲਾਏ । ਮਾਰ ਪਰੀ ਦੁਰਜਾਨ ਕੇ 
ਊਪਰ ਘਾਇਲ ਹ੍ੈ ਧਰਿ ਪੈ ਤਰਵਾਏ। ਕੋ ਕਰ ਜੋਰਿ ਨਿਹੋਰਤਿ ਹੈਂ; ਮੁਖ 
ਮੌਰਤਿ ਹੈ ਨ ਘਨੇ ਰਿਪੁ ਘਾਏ' ॥੨੦॥ ਕੇਤਿਕ ਮਾਰਿ ਤੁਵੈਗਨਿ ਅੰਗਨ 
ਰੋਗ ਸੁਰੇਗ ਕਰੇ ਤਤਕਾਲਾ । ਕੋਚਿਤ ਕੇ ਤਨ ਮਾਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾਨਨਿ ਗੇਰ 
।ਲਿਯੋ ਕਰਿ ਘਾਵ ਕਰਾਲਗਧਾਮ ਉਤੈਗਨ ਕੋ ਤਜਿ ਕੈ ਭਜਿਕੈ ਸਭਿ ਕੋਟ 
ਕੋ ਓਟ ਸੈਭਾਲਸਬਾਹਰ ਜੇਤਿਕ ਜ਼ਾਹਰ ੩ ਸਭਿ ਮਾਰ ਲਿਯੇ ਬਡਿ ਆਹ- 
ਚ ਨਾਲ਼ਾਂ' ॥੨੧॥ ਲੂਟ ਲੀਏ; ਅਰੁ ਕੂਟ ਦਿਏ, ਅਰਿ ਵੂਟ ਗਏ ਸਿਰ, 
ਛੁਟਸਿ ਪ੍ਰਾਨਾਗ੍ਰਾਮ ਕੋ ਧਾਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰੇ, ਤਿਨ ਤ੍ਰੀਯਨਿ ਦੇ ਕਰਿ ਤਾਸ 
ਮਹਾਨਾ।ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਨਿਕਾਰ ਦਈ ਸਿਰ ਪੀਟਤਿ ਹੈਂ ਕਿਸ ਜਾਇ ਸਥਾ- 

__,ਨਾ# । ਦਯੋਸ ਬਿਤਯੋ ਦਿਨਨਾਥ ਅਥਜੋ ਤਮ. ਪੁੰਜ ਭਯੋ ਭਯ ਦਾਯਕ 
ਨਾਨਾ॥੨੨॥ਘੋਰਉਲੂਕ ਸ ਬੋਲਿ ਉਠੇ ਗਨ ਜੈਬੁਕ ਆਨਿ ਪੁਕਾਰ ਕਰੀ। 
ਕੂਕਰ ਕੂਕਤਿ ਮਾਸ ਅਘਾਵਤਿ ਰੌਰ ਪਰਯੋ ਬਹੁ ਤਾਂਹਿ ਘਰੀ । ਦੁਰਗ) 

_ਮਵਾਸ ਗਵਾਰਨਿ ਕੀਨਿ ਤੁਢੈਗਨ ਕੀ ਤਿਨ ਮਾਰ ਧਰੀ। ਸਿੰਘ ਬਰੇ ਬਿਚ 
ਧਾਮਨਕੇ ਚਹਿਂ ਨੌਰ ਕਰਜੋਂ ਹਤਿ ਲੋਹਿ ਅਰੀ॥੨੩॥ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 
ਘਿਰੇ ਜਹਿੰ, ਸਿੰਘ ਗਏ ਕਰ ਜੋਰਿ ਬਖਾਨੈ'ਆਇਸੁ ਆਪ ਉਚਾਰਹੁ ਸ਼੍ਰੀ 
ਪ੍ਰਭੂ[ਹੇਲ ਕੋ ਘਾਲਿ ਅਬੈ ਰਿਪੁ ਹਾਨੈਂ। ਕੋਟ ਮਹਿਂ ਕੂਦ ਕਰਹਿ ਕਤਿਯਾ 
ਨਹਿ ਛੋਰਹਿੰਗੇ ਇਕ ਭੀ ਜੁਤਿ ਪ੍ਰਾਨਹਿੰ।ਸਿੰਘਰਹੇਰੁਪ,ਢੂਕ ਚਲੋ ਢਿਗ 
ਆਪ ਕੇ ਬਾਕ ਕੀ ਦੇਰ ਪਛਾਨੈ ॥ ੨੪॥ ਸ਼੍ਰੀ ਪਭ ਧੀਰਜ ਦੀਨ ਪ੍ਰਬੀਨ - 
“ਕਰੇ ਰਿਪੁ ਦੀਨ ਬਰੇ ਗਢਜਾਈ%ਰਾਤਿ ਮੈਂ ਕੰ੫ ਨ ਬਾਦ ਕਰੋਂਪਥੋਰਤਾ 
"ਕੋਈ ਟੱਥ ਜੋੜਕੇ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ,(ਖਲਸਾ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲਾਂ) ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ (ਐਉ'. 
`ਦੇ)ਬਹੁਤੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਭਾਵ ਸ਼ਰਨ ਮੰਨਕੇ ਬਹੁਤੇ ਬਚਗਏ।"ਉੱਦਮੁ ਨਾਲ/ੋਨੇੜੇ ਵਕ ਚੱਲੋ ਹਨ।"ਵੈਰੀ ਦੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਓਹ ਗੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚਜਾਵੜੇਹਨ,“ਬਿਅਰਥ _ੋਧਨਾਕਰੋ। 

ਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਘਮ- ਸਾਣ ਵਿੱਚ ਏਹ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ :ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪਿਸਨਗੇ । ਤ੍ਰਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਵੇ ਘਰ ਛਭਕੇ ਕੌਣ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਸੇ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੇਕੇ ਕੱਢਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਖਲਮੇ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਲਨਾ ਸੀ ਕਿ ਨੰਗਵਿੱਚ ਬੀ ਇਸ=੍ਰੋਬੱਚੇ ਤੇ ਭੁਲਕੇ ਬੀ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੪੦੪ ) ਰਿਤੁ ੪ । ਅੱਸੂ 6੮. 

ਗਹਿ ਬੈਠਿ ਰਹੋ ਸਮੁਦਾਈ । ਹੋਤਿ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਢਤੇ ਕਰਿਯੋ ਸਭਿ ਹੂੰ ਦਿਹ 
ਠਾਸਿ, ਨ ਜਾਹਿ ਪਲਾਈਮੁਢਨਿ ਛੀਨ ਲਈ ਤਿਸ ਕੋ ਪਲਟਾ 

ਹਮ ਲੈਂ ਅਬਿ ਪਾਈ! ॥ ੨੫ ॥ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਫੇਰ 
ਕਹਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਂ ਕਰ ਜੋਰੇ । “ਰਾਤ ਹੀ ਮਹਿ ਰਿਪੁ ਘਾਤਨਿ ਦੇਹੁ" ਨਿਪਾਤ 

ਕਰੈਂ ਛਿਨ ਮੈਂ ਸਭਿ ਟੋਰੇ' । ਕਾਜ ਨ ਜਾਹਿੰ, ਕਿ ਆਇ ਸਹਾਇਕ; ਕੌ 

ਕਰਿ ਘਾਤਿ ਨ ਜਾਵਹਿੰ ਛੋਰੇਂਖਹ੍ਰੇ ਦੱਤਕਾਦਿਕ ਬਿਘਨ ਘਨੇ ਅਬਿ ਹੇਲ 

ਕੋ ਘਾਲਨਿ ਦੇਹੁ ਸੁ ਜ਼ੋਰੇਂ? ॥੨੬॥ ਸ਼ੀ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਸਿੰਘਨਿ ਕੌ ਕਹਿ:- 

€ਧੀਰਜਪਨਾਂਹਿ ਕਰੋ ਸਹਿਸਾਈਂਪਚਾਰਹੁ ਓਰਨਿ ਘੇਰਨ ਘੇਰਿ ਸਜੋਰਹਿ 

ਰਾਖਹੁ ਕੀ ਤਕਰਾਈਐਕਾਲ ਪੁਜਯੋ ਇਨ; ਜਾਤਿ ਨਹੀਂ ਕਿਤ, ਕੋ ਇਕ 

ਘਾਤਿ ਸੁ ਹਾਬ ਨ ਆਈ'। ਹੌਤਿ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਕਰੋ ਸਭਿ ਘਾਤਿ; ਰਹੋਂ ਸਵ 

ਧਾਨ ਇਹੀ ਭਲਿਆਈ? ॥ ੨੭ ॥ ਆਇਸੁ ਮਾਨਿ ਸੁਜਾਨ ਗੁਰੂ ਭਟ 

ਗਰਾਮ ਕੋ ਧਾਮ ਅਰਾਮ ਕਰਜੋ । ਚਾਰ ਹੂੰ ਓਰਨਿ ਘੇਰ ਰਖ੧ ਗਢ ਤੀਰ 
ਤੁਵੈਗਨ ਹਾਥ ਧਰਜੋਅੰਤਰ ਤੇ ਗੁਲਕਾਂ ਗਨ ਮਾਰਤਿ ਜਾਤਿ ਹੈਂ ਬਾਦ ਨ 

ਕੋਇ ਮਰੋ । ਗਾਖਤਿ ਦੇ ਕਰ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਨ ਘਾਵ ਸਥੈ ਦਲ ਪੁੰਸ 

ਬਿਰਯੋ ॥੨੮॥ ਕੈਟਕ” ਮੈਕਟ ਪਾਇ ਘਨੌ ਗਵ ਬੀਚ ਘਿਰੇ ਭ੍ਰਪਾਵਤਿ 
ਹੈਂ । ਜੀਵਨ ਕੀ ਨਹਿ ਆਸ ਧਰੈਂ,ਲੁਟ ਧਾਮ ਗਏ ਪਛੁਤਾਵੈਤਿ ਹੈਂਸਕੀਨ 

-` ਕੁਕਾਜ਼ ਮਹਾਂ ਗੁਰ ਕੋ ਤਿਸ ਕੌ ਫਲ ਸੋ _ਦਿਖਰਾਵਤਿ ਹੈਂ । ਤੀਰ 
ਚਲਾਵਤਿ ਬਾਦ ਸੁ ਜਾਵਤਿ ਤਯੋਂ ਗੁਲਕਾ ਬਰ ਖਾਵਤਿ ਹੈਂ ॥ ੨੯॥ ਮੰਚ 
ਬਿਛਾਇ ਪੁਭੂ ਕਿਯ ਪੌਵਨਿ ਏਕ ਤਰੋਵਰਾਂ ਕੋਤਰ ਹੋਏਸਿੰਘ ਪਰੀਸਕ 
ਘਾਸ ਬਿਰੇ ਗਹਿ ਆਯੁਧ ਕੌ ਸਵਧਾਨ ਖਰੋਏ। ਔਰ ਸਭੇ ਭਣ ਘਰ ਰਹੈ 

ਗਢ; ਏਕ ਸੁਚੇਤ ਖਰੇ, ਇਕ ਸੋਏਯਾ ਬਿਧਿ ਜਾਮਨਿ ਕੀਨ ਬਿਤਾਵਨਿ 

ਢਾਰ ਘਟੀ ਅਰਣੌਦਯ ਜੋਏ ॥ ੩੦ ॥ ਮੈਖਨ ਮਹਿ ਭਰਿ ਫੂਕ ਬਜਾਵਤਿ 
ਬਾਜ ਉਠਕੋ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸੁ ਵਤੋ ਕਹਿ ਹੌਤਿ 

ਭਯੋ ਉਤਸਾਹ ਉਦਾਰਾ.ਪੁੰਜ ਤੁਫੈਗਨਿ ਕੈਰ ਤੜਾਕਨ ਅੰਤਰ ਛੋਰਤਿ ਹੈਂ 
ਡਰ ਧਾਰਾ। ਹੋਇ ਸੁਚੇਤ ਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋਂ ਕਿਨ ਕੇਸ ਸੁਧਾਰ ਬੈਧੀ ਦਸ਼- 

੧ਮਾਰਨ ਦਿਓ । “ਨੱਭਕੇ।ਵਕੋਈ ਦਾਉ ਕਰਕੇ (ਕਿਲਾ ਛੱਭ ਨਾਂ ਜਾਣ । $ਜੋਰ ਨਾਲ । “ਧੀਰਜ 

ਕਟੋ, ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ । #ਜੋਰ ਨਾਲ ਤਕੜਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ । ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਉ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ___ 

ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। "ਵੈਰੀ । “ਇਹ ਬ੍ਰਿਛ (ਪਿੱਪਲ) ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੌਜੂਦ ਹੈ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੪੦੫) ਰਿਤੁ ੪ । ਅੰਸੂ ੪੯. 
ਤਾਰਾਂ ॥੩੧॥ ਤਮ ਸੋਹਿ ਕਿ ਪੂਖਣ ਪੂਖਣ ਪੇਖਿ ਕਹਜੋ ਭਵ ਭੂਖਣਾ” (ਰ੍ 

ਪਰੇ । ਪਾਸ ਗਏ, ਨਹਿ ਤ੍ਰਾਸ ਭਏ, ਗਢ ਭੀਤਨ ਲੌ” ਅਬਿ ਜਾਇ ਅਰੇ । 
ਹਾਬ ਕਗੋ ਗਹਿ ਢਾਹਨਿ ਲਾਭਜੋ, ਰੌਰ ਕੋ ਸ਼ੋਰ ਬਿਸਾਲ ਕਰੇ। ਫੇਰ 
ਵਿਰੇ ਅਲਬਾਲ ਪਰੇ ਬਲ ਕੂਰ ਧਰੇ ਚ(ਹਿ ਭੀਤ ਚਰੇ'॥੩੩॥ਯਂ  ਇ 
ਪਰੀ ਜਬਿ ਧੂਮ ਮਿਲੇ ਗਢ ਭੀਤ ਕੇ ਸੈਗ ਸੁ ਜਾਈ।ਅੰਤਰ ਜ਼ੋਰ 
ਕੋ ਕਰਿ; ਹਾਰ ਪਰੇ ਤੁਪਕਾਨ ਚਲਾਈ । ਜਾਨਤਿ ਭੇ-ਚੰਢ ਹੈਂ ਗਵ ਪੈ 
ਨਹਿ ਪ੍ਰਾਨ ਬਚੈਂਕਤਲਾਮ ਕਰਾਈ-ਹੋਇ ਅਧੀਰਜ ਬੀਰਜ# ਕੋ ਤਜਿ 
ਤ੍ਰਾਸ ਧਰੇ ਸੋ ਪਰੇ ਘਿਘਿਆਈ ॥੩੦ ॥ ਚੀਰ ਗਵਾਰਨਿ ਫੇਰਨਿ ਕੀਨਿ” 

ਤੁਮਰੀ ਸਮਤਾਈ” ॥ ੩੫ ॥ ਦੀਨ ਭਏ ਬਿਨਤੀ ਜਥਿ ਕੀਨਿ ਭ੍ਰਿਪਾਲ 
ਸੁਲੀ ਕਰੁਨਾ ਹੁਇ ਆਈ । ਬੀਵਤਿ ਤਯਾਗ ਨਿਕਾਰ ਲਏ ਸਭਿ ਆਯੁਧ 

ਤਿਨ ਤੇ ਬਲ ਲਾਈ । ਥਾਨ ਸਮਾਨ ਮਦਾਨ ਕਿੱਯੋ ਤਹਿ,ਮਾਨਹ ਨਚੰਰ 
ਬਸੇ ਇਸ ਥਾਂਈ'॥੩੬॥ ਦੋਹਰਾ॥ਲੂਟ ਕੂਟ ਕਲਮੋਟ ਕੋ ਪਲਾਂ ਤਿਨ ਤੇ 
ਲੀਨ। ਸੂਰ ਸ਼ਿਰੋਮਣਿ ਦਸਮ ਗੁਰ ਸਭਿ ਜਗ ਮਹਿ ਜਸੁ ਕੀਨ ॥ ੩੭ ॥ 
ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਤਾਪ ਟੂਰ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਚਦੁਰਥ ਰੁਤੇ “ਕਲਹਟ ਮਾਰਨ” ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਟ ਨਾਖ਼ 
ਅਸਟ ਚਤਵਾਰਿੰਸਤੀ ਸੰਮੂ ॥੪੮॥। ੪੯. [ਵਾਪਸ ਆਨੰਦ ਪੁਰ ਆਏ] । 
ਦੋਹਰਾ॥ ਕਰਜੋ ਬੋਹ ਕੋਟ ਕੌ ਦਈ ਸਜ਼ਾਇ ਬਿਸਲ । ਤਿਸ ਦਿਨ ਡੇ 
ਸੈਗਤਿ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹੀ ਸਭਿ ਕਾਲ॥੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਜਿਤ ਤੇ ਆਇ ਕਿਸ਼ੂ 
ਮਗ ਜਾਵੈਂ । ਬਾਕ ਕਠੋਰ ਭਿ ਨਹੀਂ ਅਲਾਵੈਂ । ਗੁਰ ਕੋ ਤ੍ਰਾਸ ਧਰਹਿੰ ਉਰ 
“ਸੇਸਾਰ ਦੇ ਕੂਖਣ ਤੇ ਮੋਹ (ਰੂਪੀ) ਔਂਟੇਰੇ ਦੇ ਸੂਰਜ[ਗੁਰੂ ਜੀ) ਸੂਰਜ ਵੇਖਕੇ ਕਹਿਆ, “ਵੜੋ। 
ਬੇਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲੋ [ਅ :ਬੇਰ=ਦੇਰੀ ਬਿਨਾਂ|। “ਵੈਧਾਂ ਤੱਕ । “ਕੰਧਾਂ 
ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾਂ । $ਬਲ । “(ਹਾਰ ਦਾ,ਪੱਲ੍ਹ ਫੇਰਿਆ । ਮਾਨੋ ਇਸ ਥਾਵੇਂ (ਕਦੇ)ਵੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਨ। 



ਰੰ ਦੁਝ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ।____। ੫੪੦੬) ਚਿਤੁ ੪ । ਅੱਧੂ ੪੬. 
ਭਾਰੀ। ਦੇਖਿ ਲੋਹ ਕਲਮੋਟ ਉਜਾਰੀੈਂ ॥੨॥ _ ਰਾਜੇ ਨਿਜ ਨਿਜ ਪੁਰਿ 

ਸਹਿ ਬਿਰੇ। ਕਛ ਵਿਰੋਧ ਕੋ ਜ਼ਿਕਰ ਨ ਕਰੇ । ਦਰਬ ਖਰਚ ਹੋਯਸਿ 

ਬਹੁਤੇਰਾ । ਦਯੋ ਤੁਰਕ ਅਰ ਭਟਨਿ ਘਨੇਰਾ॥੩॥ਜੈਗ ਸਮਾਜ ਅਪਰ ਜੇ 
ਨਾਨਾ । ਤਿਨ ਪਰ ਹੋਯਹੁ ਖਰਚ ਮਹਾਨ॥ਸਨਖੈਧੀ ਅਰੁ ਸੁਭਟ ਸੈਘਾਰੇ। 
ਉਜਰਜੋ ਦੇਸ਼ ਉਪੱਦ੍ਵ ਭਾਰੇ ॥ ੪॥ ਸਭਿ ਹੀ ਰੀਤਿ ਭਯੋ ਨੁਕਸਾਨ । 

ਬਧੋੋ ਸ਼ੋਕ ਅਰ ਦੁਖੀ ਮਹਾਨ । ਆਪ ਆਪਨੇ ਪੁਰਿ ਬਿਰ ਰਹੇ । ਗੁਰ ਕੀ 
ਬਾਤ ਨ ਕੈਸੇ ਕਹੇਂ ॥੫॥ ਜਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਰੀ ਕਲਮੋਟ । ਕਿਸਹੁੰ ਨ 
ਢਿਭਵ3ੋ ਗੁਰ ਮੈਗ ਖੋਟਇਕ ਮੁਕਾਮ ਕੀਨਸਿ ਤਿਸ ਬਾਨਬੈਠੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪੂਤੁ 
ਲਾਇ ਦਿਵਾਨ ॥੬॥ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਢਿਗ ਥਿਰੇ ।ਸਕਲ ਖਾਲਸਾ 
ਬਿਨਤੀ ਕੇ “ਨਿਕਸੇ ਜਬਿ ਅਨੰਦਪਰਿ ਛੋਰਿ। ਗਮਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਰ ਕੀ 
ਓਰ'॥੭॥ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਾਕ ਏਵ ਫੁਰਮਾਯੋਂ। ਸਭਿ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਸ਼੍ਰੋਨ ਸੁਨਾਯੋ । 
-ਹਮਰੋ ਸਦਨ ਅਨੰਦਪੁਰਿ ਮਾਂਹੀਇਸ ਕੋ ਕਿਮ ਛੋਰਹਿੰ ਕਬਿ ਨਾਹੀਂ-। 
੮ਸੋ ਅਥਿ ਬਾਕ ਸੈਭਾਲਨਿ ਕਰੋ। ਚਲਨ ਚਾਹਿ ਉਰ ਪੁਰਿ ਨਿਜ ਧਰੋ 
ਸਰਬ ਗਿਰੇਸ਼ੁਰ ਲਰਿ ਪਚ ਹਾਰੇ । ਆਪ ਆਪਨੇ ਨਗਰ ਸਿਧਾਰੇ ॥ ੯ ॥ 

ਰਣ ਉੱਦਯੋਗ ਤਯਾਗ ਸਭਿ ਦੀਨਾ । ਜਨੁ ਉਤਸਾਹ ਛੀਨ ਕਿਨ ਲੀਨਾ। 
ਅਬਿ-ਹਟਿ ਕਹਾਂ ਬਿਭੌਰ! ਸਿਧਾਰੋ । ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰਿ _ਅਪਨਿ ਭੈਭਾਰੋ” 
॥੧੦॥ ਸਕਲ ਖਾਲਸੇ ਤੋ ਸੁਨਿ ਬਾਨੀ । ਜਾਨੀ ਮਨ ਕੀ ਚਾਹਿ ਮਹਾਂਨੀ। 
ਦੋਲਿ ਅਨੰਦ ਅਨੰਦਪੁਰਿ ਕੋਰਾ । ਮਾਨੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰਭੂ” ਇਸ ਬੇਜ਼ਾ ॥੧੧ ॥ 
ਪਾਛਲ ਡੇਰਾ ਕਹਿ ਅਨਵਾਯੋ । ਸੁਨਿ ਸੁਧਿ ਸ੍ਰੇਨ ਸ਼ੀਘ ਹੀ ਆਯੋ । 
ਸਕਲ ਬਿਹੀਰ ਮਿਲਕੋ ਇਕ ਥਾਂਏ । ਸੁਪਤ ਜਥਾ ਸੁਖ ਰਾਤਿ ਬਿਤਾਏ 
॥ ੧੨ ॥ ਦਿਵਸ ਆਗਲੇ ਕੀਨਸਿ ਤਯਾਰੀ । ਭਯੋ ਦਮਾਮਾਂ ਜਿਸ ਧੁਨਿ 
ਭਾਰੀ । ਜ਼ੀਨ' ਪਵੈਗਮ ਪਰ” ਸਭਿ ਪਾਏ । ਆਯੁਧ ਆਦਿ ਤੁਢੈਗ ਉਠਾਏ 
॥੧੩॥ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਰਿ ਹੁਇ ਸਵਧਾਨਾ।ਸਕਲ ਖਾਲਸਾਂ ਬੀਰ ਮਹਾਨਾ। 
ਖੜਗ.ਨਿਖੰਗ ਅੰਗ ਸੈਗ ਠਾਇ । ਚਾਂਪ ਆਪ ਪ੍ਰਭੁ ਹਾਥ ਉਠਾਇ॥੧੪॥ 
ਢਲ ਬਿਦਾਰ“ ਸੁੰਦਰ ਬਡ ਘੋਰਾ । ਚੇਚਲ ਮਹਾਂ ਭਰਜੋ ਤਨ ਜ਼ੋਰਾਂ । 

"ਜਦੋਂ ( ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਕੇ)ਪਰਾਈ ਪ੍ਰਿਬਵ) ਵੇਲ ਟੁਰੇ ਸੀ ਭ/ਵ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ ਗਏ ਸਾਓ । 
“ਫੁਰਮਾਇਆ ਸੀ । ੧ਬਸ੍ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ । “ਘੋੜਿਆਂ ਉਟ । “ਦਲ ਨਾਸ਼ਕ । (ਅ) ਨਾਮ ਘੋੜੇ ਦਾ 
#ਪਿੰਡ ਜੋ ਮੁੜਕੇ ਵੇੱਸਿਆ “ਖੇੜਾ ਕਲਮੋਟ” ਅਜੇ ਹੈ।” ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੀ ਹੈ । [ਪਾ:-ਕਿ ਡੋਰ। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ।____(੫8੦੭) ੮੩ ੪ । ਅੰਸੂ ੯. 

ਹੁਇ ਅਗੂੰਢੇ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਸਬਾਨੇ । ਦੁੰਦਭਿ ਬਜਤੇ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਨੇ ॥ ੧੫ ॥ 
ਚਲਯੋ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਛਾਰੀ"। ਮਿਲਹਿਂ ਭੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਗਾਰੀ”। ਬਿਨ 
ਕਰੈਂ“ਹਮ ਪ੍ਰਜਾ ਤੁਮਾਰੀ । ਅਪਨੇ ਜਾਨ ਕਰਹੁ ਰਖਵਾਰੀ” ॥੧੬॥ ਤਿਨ 
ਕੋ ਦੇ ਧੀਰਜ ਚਲਿ ਪਰੈਂ।ਕੋਤਿਕ ਦੌਰ ਦੌਰ ਨਰ ਦ੍ਰੈਂ'। ਸਕੈ ਨ ਸਨਮੁਖ 
ਹਇ ਡਰ ਲਾਜੈ' । ਕੇੜਿਕ ਦੁਸ਼ਟ ਸੁਨਤਿ ਧੁਨਿ ਭਾਜੈ' ॥੧੭॥ ਜੇ ਬੇ) ਖ 
ਹ੍ਰੈ ਗਮ ਪਛਾਨੈਂ”। ਲੂਟੈਂ ਕੂਟਹਿਂ ਮੱਗੂ ਪਯਾਨੈਂ” । ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਕੋ 
ਚਲਿ ਆਏ । ਪਿਤਾ ਸਬਾਨ ਪੁਥਮ ਦਰਸਾਏ ॥ ੧੮॥ ਉਤਰਿ ਜੋਰ ਕਰ 
ਬੈਦਨ ਕੀਨਿ। ਬਹੁਰ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿਰ ਕਰਿ ਦੀਨਿ। ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਅਰਦਾਸ 
ਕਰਾਇ । ਮਧੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਬਹੁਤ ਬਰਤਾਇ ॥੧੯॥ ਬਹਰੋ ਸਦਨ ਆਪਨੇ _ 

ਗਏ। ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਨਾਨਾ ਮੰਗਲ ਭਏਨਿਜ ਨਿਜ ਥਾਨ ਖਾਲਸਾ ਥਿਰਨੋ। 
ਹਯਨਿ ਲਗਾਵਨਿ ਗਨ ਕੌ ਕਰਯੋ ॥ ੨੦ ॥ ਪ੍ਰਥਮ ਬਸੇ ਨਰ ਸਭਿ ਚਲਿ 
ਆਏ । ਧਰਿ ਉਪਹਾਰ ਪਗਨਿ ਲਪਣਾਏ । ਸਭਿਹਿਨਿ ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ 
ਬਿਨ ਬਖਾਨੀ । ਸੁਨਿ ਪੂਭੁ ਧੀਰਜ ਦਈ ਮਹਾਨੀ॥ ੨੧॥ ਪ੍ਰਥਕ ਪ੍ਰਥਕ 
ਕੀ ਕੁਸ਼ਲ ਪੂਛਿ ਤਬਿ । ਹਰਖਤਿ ਕਰੇ ਨਗਰ ਕੇ ਜਨ ਸਬਿ । ਰੁਕਮ 
ਕਰਯੋਪੁਰਿ ਕੇ ਨਰ ਜੇਈ ' ਉਜਰਿ ਗਏ ਆਨਹੁੰ ਸਭਿ ਤੋਈ ॥ ੨੨॥ 
ਅਪਰ ਬਾਨੀਏਂ' ਆਦਿ ਜਿ ਆਵਹਿੰ/ਬਸਹਿਂ ਸਦਨ ਤਿਨ ਕੇ ਬਨਵਾਵ/ਹੈਂ। 
ਬਾਂਛਤਿ ਵਸਤੂ ਲੇ' ਗੁਰ ਘਰ ਤੋ।,ਬਸਹਿੰ ਆਨਿ ਕਰਿ ਪੁਰਿ ਅਬਿ ਨਰ ਤੇ? 
॥੨੩॥ਇਮ ਕਹਿ ਸਕਲ ਹਕਾਰਨਿ ਕਰੇ । ਅਧਿਕ ਬਸਾਵਨ ਬਾਂਛਾ ਧਰ। 

ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਤੇ ਕਹਿ ਜਨ ਅਨਵਾਏ। ਸਨਮਾਨਹਿ ਪੁਰਿ ਅਨੰਦ ਬਸਾਏ॥ 
੨੪॥ ਆਵਨਿ ਲਗੇ ਸੈਂਕਰੇ ਲੋਕ । ਪੂਭੁ ਦੇ ਧਨ ਬਨਵਾਏ ਓਕ“। ਦ੍ਇਿ 
ਛਾਤਨ ਕੇ ਕਿਸ ਕੀ ਤੀਨ । ਸੁੰਦਰ ਸਦਨ ਸੁਹਾਵਨ ਕੀਨਿ ॥ ੨੫ ॥ ਲਗੇ 
ਅਨਿਕ ਕਾਰੀਗਰ ਆਨਿ । ਰਚ/ਹਂ ਹਵੇਲੀ ਪੌਰ ਮਹਾਂਨ । ਨਾਨਾ'ਰੀਤਿ 
ਨਿਕੇਤਨਿ ਪੰਗਤਿ । ਹਰਖਤਿ ਆਨਿ ਬਸੀ ਗਨ ਸੈਗਤਿ ॥ ੨੬॥ ਬਿੱਪ੍ਰ 
ਬਸੇ ਖਟ ਕਰਮੀ ਆਇ । ਬਿਦਯਾਧੈਨ ਅਧਿਕ ਧਰ੍ਮਰਾਇ£ । ਸੀਲ 
ਸੇਤੋਖੀ ਦਯਾ ਸੁਭਾਉ । ਗੁਰ ਕੇ ਨਗਰ ਬਸੇ ਸਮੁਦਾਉ ॥ ੨੭ ॥ ਖੱਤ੍ਰੀ 

`੧ਗੁਰੂ ਜੀ ਦ ਪਿੱਛੇ। “ਯਾਂ ਛੇ ਦੇਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਵਜੋ ਵੇਨੂਖ ਹੋਏ (ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) 
ਪਿੰਡ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ । “ਚਲਦੇ ਹਨ (ਸਿੰਘ)'। “ਘਰ । <ਵਿੱਦਕਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਧਰਮੀ । 
(ਸੈਸ:; ਵਿਦਕਾਂ - ਅਧਜਯਨ=ਪੜ੍ਹਨਾ | । 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਥਜ । ( ੫੪੦੮ ) ____ਟੂਤਸ। ਅੱਸੂ ੪੬. _ 

ਆਨ ਰਹੇ ਹੈਂ।ਜਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਰਧਾਂ ਭਾਉ ਲਹੇ ਹੈਂ । ਬੈਸ਼ ਬਨਜ ਕੇ 

ਕਰਤਾ ਆਏ। ਕਰੀ ਦੁਕਾਨ ਬਜ਼ਾਰ ਸੁਹਾਏ ॥ ੨੮॥ ਹੋਨਿ ਲਗ? 

ਬਿਵਹਾਰ ਬੰਡੋਰੇ । ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ਨਿ ਲਯਾਇੰ ਘਨੇਰੇ । ਮਿਹਨਤਿ" ਅਧਿਕ 

ਨਗਰ ਮਹਿੰ ਪਾਏੇਂ । ਕ੍ਰਿਤ ਕੇ ਕਰਨਹਾਰ ਗਨ ਆਏ ॥ ੨੯ ॥ ਸਕਲ 

ਜਾਤਿ ਸ਼ੂਦਰ ਕੀ ਰਹੀ । ਕਰਹਿ ਮਜੂਰੀ ਧਨ ਗਨ ਲਹੀ । ਗੁਨੀ ਪੁਰਖ 

ਆਛੀ ਕਿਤ ਕਰੀਂ।ਕਦਰ ਸ਼ਿਨਾਸ ਜਾਨਿ ਗੁਰ ਭਰੀ” ॥੩੦॥ ਪੁਰਿ ਮਹਿੰ 

ਬਜੇ ਚਲੀ ਸਭਿ ਕਾਗਕੋ ਕਰਿ ਲੋ ਪਹੁੰਚਤਿ ਦਰਬਾਰ । ਧਨ ਇਨ
ਾਮ ਕੌ 

ਪਾਵਨ ਕਰੇਂ । ਆਛੀ ਕਰਨ ਚਾਤੁਰੀ ਧਰੈਂ ॥ ੩੧ ॥ ਕਾਰੀਗਰ ਸੋਂ ਪਰਤ 

ਉਚਾਰਾ। “ਰੁਚਿਰ ਦੁਕਾਨ ਬਨਾਇ ਬਜ਼ਾਰਾ। ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੋਲੀ' ਰਚੀਐ ਜਿਤ 

ਕਿਤ । ਬਸਹਿ ਸੁਖੀ ਨਰ ਗਨ ਧਰਿ ਹਿਤ ਚਿਤ” ॥ ੩੨॥ ਸੁਨਿਕੈ 

ਹੁਕਮ ਰਚਜੋ ਸੰਭ ਸੁੰਦਰ । ਜਹਿ ਕਹਿ ਰੁਚਿਰ ਪੌਰ ਕੇ ਮੰਦਿਰ । ਜਨੁ 

ਬਿਸ਼ਕਰਮਾ ਆਨਿ ਬਨਾਏ। ਪੰਕਤਿ ਸਦਨ ਬਜ਼ਾਰ ਸੁਹਾਏ ॥੩੩॥ ਸੁੰਦਰ 

ਗਰੀ ਕਰੀ ਇਕਸਾਰੀ# । ਬਿਚਰਤਿ ਹਰਖਤਿ ਚਿਤ ਨਰ ਨਾਰੀ । ਚਹੁੰ- 

ਦਿਸ਼ਿ ਮਹਿ ਉਪਬਨ ਲਗਵਾਏ । ਤਰੁਵਰੁ 'ਸਰਬ ਜਾਤਿ ਕੇ ਲਾਏ ॥੩੪॥ 

ਨਾਨਾ ਬਰਨ ਲਗੀ ਫੁਲਵਾਰੀ । ਬਿਕਸਤਿ ਪ੍ਰਿਥਕ ਪ੍ਰਿਥਕ ਰਚਿ ਕਯਾਰੀ। 

ਬੀਚ ਸਖੈਡਲ ਕਰੇ ਚੁਕੌਨ।ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਤਰੁਵਰੁ ਬਡ ਜੌਨ” ॥੩੫॥ 

ਆੜੂੂ,ਦਾੜਮ';ਕਦਲੀ' ਖਰੇਸੇਉ"; ਰਸਾਲ"', ਜਿ ਸ੍ਰ ਦਿਲ ਖਗੇਤੁਰਸ਼ 

ਮਧੁਰ ਫਲ ਜਿਨ ਕੌ ਬਿੰਦ । ਇਕ ਲਘ ਹ੍ਰੈਂ ਇਕ ਹੋਤਿ ਬਿਲੀਦ॥ ੩੬
॥ 

ਆੰਦਿ ਅੰਗੂਰ ਲਤਾ” ਲਗਵਾਈ । ਜਹ ਕਹਿ ਪੰਕਤਿ ਖਰੀ ਸੁਹਾਈ । 

ਬੋਲਤਿ ਗਨ ਬਿਹੈਗ ਬਹੁ ਜਾਤੀ । ਕੋਕਿਲ ਕੀਰ"” ਮੋਰ ਬਹ ਭਾਂਤੀ ॥ 

੩੭॥ਪਾਰਾਵਤ'“ ਕੋ ਨਾਦਿ। ਜਿਨ ਕੇ ਸੁਨੋ ਹੋਇ ਅਹਿਲਾਦਿ । 

ਬੋਰੇ ਦਿਵਸਨਿ ਰਚਨਾਂ ਘਨੀ । ਪ੍ਰਭੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਨੀ ॥ ੩੮ ॥ 

ਪੁੰਜ ਕਵੀ ਗੁਰ ਢਿਗ ਪੁਨ ਆਏ । ਕਰਹਿ ਕਬਿੱਤਨਿ ਅਧਿਕ ਰਿਬਾਏ । 

ਮੌਜ ਦਰਬ ਕੀ ਪਾਇ ਬਡੇਰੀ । ਕੀਰਤਿ ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਬਿਬਰਿ ਘਨੌਰੀ ॥ 

“ਮਜੂਰੀ । ?ਚੈਰੇ ਕਾਰੀਗਰ । "ਭਲੀ ਕਦਰ ਸ਼ਨਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕੇ (ਅ) 

ਸ਼ਿਨਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ (ਕਦਰਯੋਗ) ਜਾਣਕੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲ) ਭਰੀ । ₹ਕੋਈ ,ਬਾਹਹੇਂ ਹੀ) 

ਕਰਕੇ(ਭਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ)ਲੈਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ; “ਦੌੜੀ ਸੜਕ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ 

ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋਕੇ ਲੰਘੇ । (ਸੈਸ:/ ਪ੍ਤੌਲੀ]। $ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ।”ਜੇਹਰੇਅਨਾਰ । ਕੋਲੇ । ““ਸੈਬ । 

੧ੰਬ"ੋਵੇਲਾਂ।ਵਕੋਇਲਾਤੋਤੈ।"“ਕਬੁਤਰ [ਸਿਸ:, ਪਾਰਾਪਤਰਪਾਰਾਵਤ , । "ਰ#ੱਵਿਆਂ । 



੧1 ਫ੍ਰਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ । ( ੫੪੦੯ ) ਰਿਤੁ ੪ । ਅੰ ੫੦, 

੩੬ ॥ ਜੇ ਜੇ ਬਜੈਂ ਅਨੌਦਪਰਿ ਆਇ। ਸਰਬ ਭਾਂਤਿ ਤੋਂ ਸੁਖ ਬਹੁ ਪਾਇ। 
ਪੁੰਜ ਖਾਲਸਾ ਉਤਰਜੋ ਰਹੈ । ਸੇਵਹਿ ਗੁਰੂ ਸੁ ਰਸ ਕੋ ਲਹੈ॥ ੪੦ ॥ ਗੁਰ- 
ਮਤਿ ਧਰਿ ਧਰਿ ਹੁਇ ਉਰ ਗਜਾਨੀ । ਰਾਖਾੰਹੈ ਰੰਹਤਿ ਪਠਹਿੰ ਗਰਬਾਨੀ। 
ਪਾਹੁਲ ਆਨਿਪੁੰਜ ਸਿਖ ਲੇਵੈਂਰਰੀਤਿ ਜਗਤ ਦੁਰਮਤਿ ਤਜਿ ਦੇਵੈਂ॥੪੧॥ 
ਲਗਹਿ ਦਿਵਾਨ ਬਿਰਾਜੈ' ਬੀਚ । ਦਰਸਹਿੰ ਆਨਿ ਉਚ ਅਰੁ ਨੀਚਅਰ- 
ਪਹਿ ਅਨਿਕ ਅਕੋਰਨਿ ਲਜਾਇ।ਹਯ ਹੱਥਕਾਰ ਦਰਬ ਸਮੁਦਾਇ॥ ੪੨॥ 
ਬਸਤ੍ਰ ਬਿਕੁਖਨਿ ਬਹੁ ਮੁਲ ਕੇਰੇ।ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ਨਿ ਕੇ ̀ ਨਰ ਹੇਰੇ । ਆਨਿ 
ਅਨੰਦਪੁਰਿ ਕਰਿ ਬਿਸਰਾਮੂ। ਬਿਰਮਾਵਹਿ ਹੇਰਤਿ ਅਭਿਰਾਮੁ ॥ ੪੩ ॥ 
ਇਤਿ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੁਰਜ ਚਿੰ-ਬੇ ਚ ਰਥ ਟੁੱਤੇ 'ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਗਮਨ! ਪ੍ਰਮੰਗ 
ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਏਕ ਉਠ £ੰਚਾਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥੪੯॥ 

੫੦, .(ਭੀਮਦੈਦ ਦਾ ਮੇਲ । ਨਾਰਦ ਨੇ ਖੰਭ ਭੇਟ ਕਰਨੇ] । 
ਟਹਰਾ ॥ ਸਕਲ 'ਸੈਂਲਪਤਿ ਥਿਰ ਰਹੇ ਨਿਜ ਰਜਧਾਨੀ ਜਾਇ । ਆਨ 
ਮਾਨਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਉਰ ਹੈਕਾਰ ਬਿਠਾਇ॥੧॥ਰੌਪਈ॥ ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਹੁਇ 
ਤੂਸ਼ਨਿ ਬਿਰੇ । ਭੀਮਚੈਦ ਨਰ ਪਠਵਨਿ ਕਰੇ ।ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ ! ਭੂਲਜੋ ਮੈ 
ਬਖ਼ਸ਼ੀਜੋ । ਨਿਜ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਬਿਰਦ ਲਖਿ ਲੀਜੈ ॥ ੨॥ ਹਮ ਨੇਂ ਅਪਨੋ 
ਸਗਲ ਬਿਗਾਰਾਂ । ਭਯੋ ਬਿਰੋਧ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤਿ ਭਾਰਾ।ਅਬਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਣ ਪਰਜੋ 
ਬਲ ਹਾਰੀਗੌਰਵ ਮਹਿਮਾ ਜਾਨਿ ਤਿਹਾਰੀ ॥੩॥ ਗਨ ਰਾਜੇ ਉਪਦੇਸ਼ਤਿ 
ਮੋਹੀ । ਜਿਸ ਤੋ ਰਾਵਰਿ ਸੋਂ ਰਣ ਹੋਹੀ” । ਕਹੇ ਅਪਰ ਕੇ ਬਿਗਰਤਿ 
ਰਹਯੋ। ਅਬਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨਿ,ਮਹਾਤਖ਼ੁਲਹਕੋ“॥੪॥ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਲਿਖਿ ਬਿਨੌ 
ਬਡੇਗੇ । ਗੁਰ ਢਿਗ ਪਣੀ “ਛਿਮਹੁ ਮਤਿ ਮੇਰੀ! । ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਗਦ 
ਪਠਵਾਯੋ । ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਸੁਨਿ ਬਾਕ ਅਲਾਯੋ॥ ੫ ॥ “ਅਬਿ ਤੋਂ ਭਯੋ ਨਿੰਮ 
ਤਜਿ ਗਰਬਾ। ਖੋਇ ਦਰਬ ਅਰੁ ਜਸੁ ਜਗ ਸਰਬਾ।ਸ਼ਰਨਿ ਪਰਕੋ ਚਾਹਤਿ 
ਹੁਇ ਹਿਤ ਸੈਂ#। ਲਖੜੋ ਮਹਾਤਮ ਮੈਂ” ਕੁਛ ਚਿਤ ਮੈਂ ॥੬॥ ਉਚਿਤ ਸੈਧਿ 
ਜੋ ਜਾਨਹੁ ਤਾਂਹੀ । ਲਿਹੁ ਮਿਲਾਇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ! ਪਗ ਪਾਂਹੀ । ਭੀਮ ਚੇਦ ਜੇ 
ਮਾਨੀ ਆਨ” । ਅਪਰ ਜਿ ਗਿਰਪਤਿ ਕੋਤਿਕ ਮਾਨ ॥੭ ॥ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇ 
“ਜਗਤ ਵਿਚ ਦੁਰਮਤੀ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ । ਕਵਿਗਾੜਿਆਂ ਹੈ । ਦਬਲ ਹਾਰਕੇ . “ਹੋਇਆ 
`ਸੀ। “ਲਖ ਲਿਆ ਹੈ । ੬£਼ਰਣ ਪਿਆ ਚੰਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਤੋਂ ਦਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ,ਹਿਤ ਵਿਚ 
ਦੋਣਾ ਹੈ।ਮਹਾਤਮ ਵਾਲੇ, ਮਹਾਤਮਮਯ [ਪਰ ਸ਼ੁਧ ਪਾਠ-ਮਹਾਤਮ ਕੋ-ਜਾਪਦਾ ਹੈ,ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ 
ਉਕਾਈ ਹੈ । ਦਜੇ ਆਣ ਮੰਨ ਲਈ । €ੰਦੋਰ (ਬੀ) ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰਾਜੇ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ (ਆਨ) । (ਅ) 
(ਵਿਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਕਿੰਨਾਕੁ ਮਾਣ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹਬੀ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ) । 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। _. (੫੪੧੦ ) ਰਿਤੁ ੪ । ਸੰ ੫੦, 

ਮਾਰ ਬਹ ਖਾਈ । ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਉਰ ਮਹਿ ਪਛਤਾਈ।ਮੇਲਹੁ ਆਪ ਉਚਿਤ 

ਹੈ ਬਤੀ। ਜੈ ਅਧੀਨ ਇਮ ਬਡੋ ਅਰਾਤੀ'੮। ਸੁਨਿ ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਕ 

`_ਬਖਾਨਾਂ । ਪ੍ਰਥਮ ਕੁਕਰਮ ਤਿਨਹੁੰ ਹੀ ਠਾਨਾਂ । ਅਬਿ ਜੇ ਮਿਲਹਿ ਨਹੀ 

ਅਪਮਾਨੈ” । ਤਜੈ ਬਿਰੋਧ ਗੁਰਨਿ ਕੋ ਮਾਨੈ ॥੯ ॥ਹਮ ਹੁਇ ਤਥਾ ਜਥਾ 

ਸੋ ਹੋਇ । ਮਿਲਹਿ ਮਿਲਾਵਹਿੰ ਅੰਤਰ ਖੋਇ । ਰਿਸ ਬਸਿ ਹ੍ਰੈ ਕੈ ਲਰਿਬੇ 

ਢਾਹਾ। ਤਿਮ ਹੀ ਮਿਲੋ ਮੇਲ ਰਣ ਮਾਂਰਾਂ?॥੧੦॥ਦਯੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖ- 

_ਵਾਇ। ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਬਾਕ ਹਿਤ ਕੋ ਜਿਸ ਭਾਇ । ਦੂਤ ਗ੍ਯੋ ਲੋਕਰਿ ਢਿਗ 

ਜਬੈ । ਖੋਲਿ ਪਠਾਇ;ਜਾਨਿ ਹਿਤ ਸਬੈਂ' ॥੧੧॥ ਹਰਖਤਿ ਹ੍ਰੈ ਕਰਿ ਕੋਪ 
ਮਿਟਾਯੋ । ਪੁਨ ਪੰਮਾ ਪਰਧਾਨ ਪਠਾਯੋ । ਮੇਲ ਕਰਯੋ ਬਾਤਨਿ ਕੋ ਸਾਥ । 
ਭਯੋ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਪੁਨ ਗਿਰਨਾਬ ॥ ੧੨॥ ਆਵਾਜਾਈ ਸਜ਼ਿਵਨਿ ਕੇਰੀ । 

ਕਰਭਿ ਰਹਜੋ ਦੇ ਭੇਟ ਬਡੇਰੀ । ਅਪਰ ਹੈਡੂਰੀ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ । ਮੰਤ੍ਰੀ 
ਪਠਹਿਂੰ ਖਰਹਿ ਜਬਿ ਕਾਰੇ ॥ ੧੩ ॥ ਕਿਸ ਗਿਰਪਤਿ ਕੈ ਭਾਵ ਬਿਸਾਲਾ । 

ਕੋਚਿਤ ਕਰਹਿ ਅਲਪ ਹਿਤਵਾਲਾ।ਇਸ ਬਿਧਿ ਰਸ ਹੋਯੋ ਗਿਰ ਰਾਜਨ। 

ਕਰਹਿ ਸੁਧਾਰਨਿ ਅਪਨੇ ਕਾਜਨਿ॥ ੧੪॥ ਕਬਿ ਕਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਚਵਹਿੰ 

ਅਖੇਗਬਿਚਰਹਿੰ ਕਾਨਨ ਇਤ ਉਤ ਹੇਰਿ। ਸਗ ਖਾਲਸਾ ਹ੍ਰੈ ਸਮੁਦਾਇ। 
ਤੀਰ ਗੋਰੀਆਂ ਵਹਿਰ ਚਲਾਇ ॥ ੧੫ ॥ ਨਿਤ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਕੋ ਹ੍ੈ 
ਅੱਭਜਾਸਾ। ਪਰਚਹਿੰ ਰਹਹਿੰ ਪਰ੍ਭੂ ਕੇ ਪਾਸਾਰਾਣੇ ਰਾਇ ਮਿਲੋ ; ਸਮੁਦਾਇ। 

ਜੇ ਸੈਲਨ ਕੇ ਬਿਥੈ ਬਸਾਇ ॥੧੬॥ ਸਭਿਹਿਨਿ ਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ̀ਮਾਨੀ । 

ਮਾਨੈ ਜੇ ਨਮਿਟੈ ਰਜਧਾਨੀ'। ਅਨਿਕ ਅਕੋਰਨਿ ਕੌ ਅਰਪੰਤੇ । ਵਸਤੁ 

ਅਜਾਇਬ ਹੋਰਿ ਪਠੰ੩॥੧੭॥ਆਛੇਫਲ ਗਨ ਤੋਰਿ ਬਟੋਰਿਪਡਾਲੀਪਠਹਿਂ 

ਗੁਰੂ ਕੀ ਓਰ । ਕੋ ਸੂਖਮ ਚਾਵਰ ਪਹੁੰਚਾਵੈ । ਕੌ ਬਹੁ ਮੋਲੋ ਬਸ= ਪਠਾਵੈਂ 

॥੧੮॥ ਜਿਸ ਬਿਲੋਕਿ ਪਰ੍ਭੁ ਕਰੈ' ਅਨ ਦਐਸੀ ਵਸਤੁ ਪਠਾਇ ਬਿਲੌਦ। 
ਇਕ ਦਿਨ ਗਰ ਢਿਵਾਨ ਮਬਾਰੀ । ਨਾਰਦ ਸਾਹ ਰੂਪ ਨਿਜ 

ਧਾਰੀ ॥ ੧੯॥ ਸੈੰਦਰ ਪੰਖ ਬਿਟ ਗਮ ਕੇਰੇ । ਧਰੀ ਉਪਾਇਨ ਆਨਿ 

੧ਵਤਾ ਵੋਰੀ ਨ ਐਉ/ ਅਧੀਨ ਟੈਦਾ ਹੈ । “ ; ਣ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਦਦੇ। 

੩ਜ ਮਿਠੋਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀ ਮਿਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਟਰਕ ਨੁ ਵਾਕੇ । $ਓਵੇ“ ਹੀ ਅਸੀਂ)ਰਣ ਵਿਚ(ਉਸਨੰ) 

ਮਿਲੇ । “ਖੋਲਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਅਪਣੇ ਹਿਤ ਦੀ ਜਾਣੀ । ਕਈਕ ਏੜ੍ਹੇ ਗਿਤ ਵਾਲਾ ਭਾਵ) 

ਕਰਦੇ ਹਨ । “ਵਸਦੇ ਹਨ । “ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਦਤੋੜਕੇ ਤੇ ਕੱਠੇ ਕਰਕੇ । 



ਮੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੪੧੧) ਰਿਤੁ ੪ । ਅੰਸੂ ੫6. 

ਅਗੇਰੋ । ਬੈਦਨ ਠਾਨਿ ਦਰਸ ਕਰਿ ਬੈਸਾ। ਦੇਖਿ ਨ ਤ੍ਰਿਪਤਹਿ ਬਹੁ ਛੁਧਿ 
ਜੈਸਾ ॥੨ ੦ ॥ ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਦਰ ਬੈਠਾਯੋ । ਮੁਸਕਾਂਵਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਨ 
ਅਲਾਯੋ । ਪੰਖ ਆਨਿਬੇ ਹੈਤੁ ਕਸਾਲਾ' । ਕੜੋਂ ਰਿਖਿਦੇਵ ! ਆਪ ਤਮ 
ਝਾਲਾਊ ॥੨੧॥ ਤੁਮਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁ ਪਾਵਨ।ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਜਬਿ ਕਰਹ 
ਦਿਖਾਵਨ।ਪਰਉਂਪਕਾਰ ਹੇਤ ਧਰ ਵਿਰੋ । ਸੁਰ ਮੁਨਿਜਨ ਕੋ ਪਾਵਨ ਕਰੋ 
॥ ੨੨॥ ਸਨਿ ਮੁਨਿ ਨਾਰਦ ਪਰਮ ਬਿਸ਼ਾਰਦ' । ਉੱਤਰ ਹੇਤ ਬਖਾਨੀ 
ਸਾਰਦਾ । /ਸ਼੍ਰੀ ਅਸਕੇਤੁ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰਿਯ ਪਰਮ” । ਧਰਜੋ ਰੂਪ ਗੁਰ ਰਾਖਨਿ 
ਧਰਮ ॥੨੩॥ ਤੀਨ ਤਾਪ ਖਾਪਨਿ ਸ਼ੁਭ ਦਰਸ਼ਨ । ਆਇ ਸੁਰਗ ਤੋ ਹਰ- 
ਖਤਿ ਪਰਸਨ“ । ਰਿਕਤ ਪਾਣ ਨਹਿ ਆਵਤਿ ਆਛੇ । ਯਾਂਤੇ ਕੇਟ ਲਯਾ- 
ਇਬੋ ਬਾਂਛੇ ॥ ੨੪॥ ਬਹੁਰ ਬਿਚਾਰਯੋ ਜੋ ਹੁਇ ਪ੍ਯਾਰੀ । ਐਸੀ ਵਸਤੁ 
ਲੋਉ' ਕਰ ਧਾਰੀ । ਕਰਨਿ ਜੈਗ ਅੱਕੜਾਸ ਬਡੇਰਾ । ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰਨਿ 
ਕਰਿ ਮੈਂ ਹੇਰਾ ॥ ੨੫॥ ਯਾਂਤੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਕੀ ਬਹੁ ਚਾਹ । ਬਿੱਦਯਾ ਜ਼ਾਂਪ 
ਅਧਿਕ ਸਭਿ ਮਾੰਹੂਯਾਂਤੇ ਤੁਮਰੇ ਸਰਨਿ ਕਰਨਿ ਕੌ।ਮੈਂ ਆਨੇ ਸ਼ੁਭ ਬੀਨ 
ਪਰਨਿ ਕੋ ॥ ੨੬॥ ਅਪਨੇ ਬਾਨ ਸੈਗ ਲਗਵਾਓ। ਬਹੁਰ ਚਾਂਪ ਮੈਂ' ਸੈਂਧਿ 
ਚਲਾਓ। ਹੇਰਹੁ ਬੇਗ ਹੋਇ ਹੈ ਐਸੇ । ਉਡਿ ਕਰਿ ਜਾਇੰ ਬਿਹੈਗਮ ਜੈਸੇ ॥ 
੨੭॥ ਜੇੜਿਕ ਹੋਤਿ ਰਹੇ ਅਵਤਾਰਾ,ਪਹੁੰਚਿ ਸਭਿਨਿ ਕੋ ਦਰਸ ਨਿਹਾਰਾ੯। 
ਰਾਮਚੈਦ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਿਹਾਰੇ । ਸੁੰਦਰ ਨਰ ਸਰੀਰ ਬਹੁ ਧਾਰੇ ॥ ੨੮ ॥ 
ਅਬਿ ਰਾਵਰ ਕੋ ਰੂਪ ਛਬੀਲਾ । ਕਰਤੇ ਰਹਹੁ ਮਾਨਵੀ ਲੀਲਾਂ । ਦੇਖਤਿ 
ਹੀ ਮਨ ਹੋਤਿ ਸਨੰਹੂ । ਸਰਬ ਜੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਫਲ ੯ ਹੂ॥੨੯॥ ਕਹੋ ਕਹਾਂ 
ਰਾਵਰ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ । ਦੁਸ਼ਮਨ ਭੀ ਦੇਖਤਿ ਮਨ ਲੋਭਾਂ । ਖੜਗ ਨਿਖੰਗ 
ਅੰਗ ਕੇ ਸੈਗਾ । ਸ਼ੋਭਤਿ ਕਲਗ਼ੀ ਸੀਸ ਉਤੈਰਾ॥ ੩੦ ॥ ਤੁਮ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ 
ਖ਼ਹਿਦ ਅਨੰਦੈ । ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਦੁਤਿ ਦਿਪਹਿ ਬਿਲੀਦੈ । ਸ਼ੈਂਦਰ ਅਪਰ 
ਬਿਲੋਕ਼ਨਿ ਕੋਰ਼ੀ।ਨਹਿੰ ਬਾਂਛਾ ਰਹਿ ਤੁਮ ਕੋ ਹੇਰੀ ॥੩੧॥ ਸੂਰ ਸ਼ਿਰੋਮਣਿ 
ਪੰਥ ਚਲਾਯੋ । ਰਚਯੋ ਸਭਿਨਿ ਕੌ ਜੁੱਧ ਸਿਖਾਯੋ । ਜਿਸ਼ ਮਹਿ ਅਤਿ ਪੁਮ 
ਦਰੰਭ ਲਿਆਵਣ ਦੀ ਖੇਚਲ । “ਚਤੁਰ । ₹ਬਾਣੀ । $ਸ੍ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ (ਆਪ) ਪਰਮ 
ਪਰਿਯ ਪੁੱਤ ਹੇ । “ਸੂਰਗ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਟੰਦ ਨਾਲ (ਚਰਨ) ਪਰਸਨ । <ਖਾਲੀ ਹੱਥ । 
?ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ (ਜੈਕਨ) ਲਈ । ਦੰਭ ਦੁਣਕੇ । ੯(ਮੈਂ) ਦੇਖਿਆਂ ਹੈ । "ਆਪਦੇ ਦਰਸ਼ਨ 
ਕਰਕੇ ਟੋਰ ਸੈਂਦਰਤਾ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ । 

“ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਪਤ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਅੰਸੂ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ । 



ਪੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ (“੪੧੨ ) _ਰਿਤੁ ੪। ਅੰ ੫੧, 

ਨਤਾ ਮੋਹੀ।ਪਿਖਿ ਪਿਖਿ ਦਾਰੁਣ ਮਨ ਮਹਿੰ ਹੋਹੈ" ॥੩੨॥ ਪੈਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰ 

ਗਾਦੀ ਪੈਨ । ਜਿਨ ਕੀ ਸਮਤਾ ਕਰਹਿ ਨ ਅੰਨ । ਰੂਪ ਮਹਿਦ ਮਹੀ- 

ਯਾਨ ਤੁਮਾਰਾ । ਨੋਤਿ ਨੌਤਿ ਜਿਸ ਬੇਦ ਉਚਾਰਾਂ ॥ ੩੩ ॥ ਸਰਬ ਸੁਰਾਸੁਰ 

ਸ਼ਾਰਦ ਸ਼ੇਖ । ਅੰਤ ਨ ਪਾਇ ਸਕਹਿਂ ਅਵਿਰੇਖ । ਨਿਜ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਰੂਪ 

ਤੁਮ ਧਾਰਾ । ਪਗ ਪਤਾਲ ਜੋ ਧਰੈ ਪਸਾਰਾ” ॥੩੪॥ ਸਾਗਰ ਉਦਰ, ਨਸਾਂ 

ਨਦ ਨਾਰੇਂ।ਲੋਚਨ ਸੂਰਜ ਚੇਦ ਉਦਾਰੇ। ਬ੍ਰਹਮਲੋਕ ਪੂ੍ਭੁ ਸੱਸ ਬਨਾਯੋ। 

ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਏਕੋ ਰੂਪ ਸੁਹਾਯੋ” ॥ ੩੫ ॥ ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਜਬਿ ਨਾਰਦ 

ਕਹਜੋ। ਬਰਜਤਿ ਗੁਰ' “ਤਮ ਸਭਿ ਕਿਛ ਲਹਜੋ । ਅਹੋ ਦੇਵਰਿਖਿ!ਨਿਤ 

ਸਰਬੱਗਜ । ਸਭਿ ਤੋਂ ਦੀਰਘ ਅਹੋ ਤਤੱਗਜ” ॥ ੩੬ ॥ ਇਸ ਬਿਧਿ ਕਹਿ 

ਕਰਿ ਆਪਸ ਮਾਂਹੀ। ਭਏ ਅਨੰਦਤਿ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਤਾਂਹੀਐਕਰੀ ਪਰਸਪਰ 

ਨਮੋ_ਸਿਧਾਰਾ । ਬ੍ਰਹਮਲੋਕ ਕੋ ਮੁਨੀ ਪਧਾਰਾ ॥ ੩੭ ॥ ਦੇਖਤਿ ਸਭਿ 

ਕੇ ਅੰਤਰਧਜਾਨਾ । ਸਿੱਧ ਸਮਾਨ ਖਾਲਸੇ ਜਾਨਾਂ । ਪਾਛੇ ਪੂਛਨਿ ਕੀਨੋ 
ਸਬੈ । ਭੇਵ ਬਤਾਯੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਬੈ ॥ ੩੮ ॥ “ਕਮਲਾਸਨ_ ਕੋ ਨੰਦਨ” 

ਨਾਰਦ । ਅਹੈ ਦੇਵਰਿਖਿ ਪਰਮ ਬਿਸ਼ਾਰਦ'? । ਇਮ ਕਹਿ ਪੰਖ ਆਪ ਕਰ 

ਲਏ । ਏਕ ਸਿੰਘ ਸੋਂ ਇਮ ਕਹਿ ਦਏ ॥ ੩੯ ॥ “ਲੋ ਗਮਨਹੁ ਕਾਰੀਗਰ 

ਤੀਰ। ਬੈਠਿ ਨਿਕਟ ਲਗਵਾਵਹੁ ਤੀਰ । ਇਨ ਕੌ ਤਜਾਗਿ ਦੂਰ ਨਹਿੰ 

ਜਾਵਹੁ। ਦੇਖਤਿ ਦ੍ਰਿਗਨ੯ ਬਾਨ ਬਨਵਾਵਹੁ” ॥ ੩੦ ॥ ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਭੁ ਤੇ ਲੋ 

ਕਰਿ ਤਬਿ ਗਯੋਨਿਕਟ ਬੈਠਿ ਬਨਵਾਵਤਿ ਭਯੋ। ਦੀਰਘ ਪੰਖ ਸੁ ਦੀਰਘ 

ਬਾਨਾ। ਕਰੇ ਤਯਾਰ ਸੋ ਰੁਚਿਰ ਮਹਾਨਾ ॥ ੪੧॥ ਆਛੇਂ ਸਰ ਬਨਾਇ ਲੋ 

ਆਯੋ । ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਕੌ ਦੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ। ਆਪ ਹਾਬ ਮਹਿੰ ਧਰਿ ਕਰਿ ਹੈਰੇ। 

ਸਰਬ ਬੂਲ ਖਪਰੇ ਸੁ ਬਡੇਰੇ ॥ ੪੨ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਚਤੁਰਬ 

ਨੂਤੇ “ਨਾਰਦ ਜੀ ਮਿਲਨ? ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨ ਨਾਮ ਪੰਚਾਸਮੋ ਅੰਸੂ ॥ ੫੦ ॥ 
੫੧. [ਦੰਭਾਂ ਦੁਵਾਰਾ ਉਪਦੇਸ਼] । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਬਿਰਜੋ ਖਾਲਸਾਂ ਪਾਸ ਗਨ ਹੁਕਮ ਕਰਜੋ ਮਹਾਰਾਜ । “ਦੂਰ ਦੂਰ 

ਲਗਿ ਖਰੇ ਰਹੁ" ਬਾਨ ਖੋਜਿਬੇ ਕਾਜ' ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸੁਨਿ 
੧ਡਿਆਨਕ ਜੈਗ ਵੇਖ ਵੇਖ ਮੇਟੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ:-।ਪਤਾਲ ਜੇ ਹੇਠ ਪਸਰਿਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ (ਆਪਦੇ) ਚਰਨ ਹਨ । ₹ਸ£ਦਰ ਪੇਟ ਹੈ । ਦਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਨਾੜੀਆਂ ਹਨ । “(ਹੇਰ 
ਕਹਿਣੋ) ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ । ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਖੁਠ੍ਹੀਆਂ 

ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੇ#ਤਿਸ ਨਾਰਦ ਨੂੰ/ਬ੍ਹਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤ੍ਰੱਚਤੁਰ/ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਦਿਆਂ । “ਪਾ:-ਹੋਇ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੪੧੩ ) ਰਿਤੁ ਬ । ਅੰਸੂ ੫੧, 

ਧਾਇ ਕਰਿ ਗਏ। ਖਰੇ ਸੈਂਕਰੇ ਹੋਵਤਿ ਭਏ , ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਕੌ 
ਕਰਿਕੈ । ਚਾਂਪ ਕਠੋਰ ਆਪ ਤਰ ਧਰਿਕੈ ॥੨॥ ਥਚਨੋ ਬਾਨ ਸੈਧਿਕੈ ਬਲ 
ਤੇ । ਸਕਲ ਬਿਲੋਕਤਿ ਹੈ' ਤਿਸ ਚ਼ਾਲਿਤੇ ! ਕਹਜੋ ਗੁਰੂ “ਦੇਖਹੁ ਨਭ ਜੈ 
ਹੈ' । ਤਾਖਹੁ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਤਰੇ ਉਤਰੈ ਹੈ ?! ॥ ੩ ॥ ਛੋਰਯੋ ਜਬੈ; ਮਹਾਂ ਧੁਨਿ 
ਹੋਈ । ਗਰੰਜਿ ਸੁਨੀ ਸਫਿ, ਗਮਨਕੋ ਸੈਦੀਰਹੇ ਦੋਖਤੇ ਦ੍ਰਿਗਿਨ ਲਗਾਇ। 
ਗਯੋ ਉਤੈਗ ਨ ਪਰੈ ਦਿਖਾਇ ॥ ੪ ॥ ਬਹੁਰ ਦੂਸਰੋ ਤਯਾਂਗਨਿ ਕੀਨ । 
ਤੀਸਰ ਚਾਂਪ ਐਂਚਿ ਤਬਿ ਦੀਨ । ਤਿਮ ਹੀ ਚੋਥੋ ਦਿਯੋ ਚਲਾਇ । ਬਹੁਰ 
ਪੰਚਮੋ ਗਾਜਤਿ ਜਾਇ ॥੫॥ ਸਭ ਸੋਂ ਕਹਿ ਕਹਿ ਤਯਾਗਨ ਕਰੈਂ । ਉਪਰ 
ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਨਹਿੰ ਪਰੈਂ । ਦੇਖਤਿ ਤਹੇ ਖਰੇ ਸਭਿ ਹੋਇ ।-ਆਵਹਿ 
ਤੀਰ”- ਪ੍ਰਤੀਖਹਿਂ ਸੋਇ ॥ ੬ ॥ ਬੀਤਯੋ ਜਾਮ ਰਹੇ ਤਹਿੰ ਠਾਂਢੇ। ਹਟ 
ਨਹਿ ਆਏ, ਅਚਰਜ ਬਾਵੇ । ਪੁਨ ਸਭਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਕਟ ਪਹੂਚੇ/ਪ੍ਰਭੁ 
ਜੀ ! ਦੇਖਿ ਰਹੇ ਹਮ ਉਢੇ ॥੭॥ ਗਏ ਗਗਨ ਮੰਹਿੰ ਵਿਰੇ ਨ ਵੇਰੇ। ਦੂਰਿ 
ਦੂਰਿ ਥਿਰੁ ਹੁਇ ਤਿਹ ਹੇਰੇ । ਤਰੇ ਧਰਾ ਪਰ ਸੋ ਨਹਿ ਆਏ । ਜੇ ਆਵਤਿ 
ਦਿਖੀਅਹਿ ਸਮੁਦਾਏ ॥ ੮ ॥ ਗਰਜ/ਤ ਪੁਨ ਕੋ ਮੇਘ ਸਮਾਨਾ । ਸੋ ਹਮ 
ਸੁਨਤਿ ਰਹੇ ਥਿਰ ਕਾਨਾਂ । ਗਏ ਦੂਰ ਪੁਨ ਸੁਨੀ ਨ ਸੋਈ ।ਸਭਿ ਕੀ 
ਮਤਿ ਬਿਸਮਤ ਪਿਖਿ ਹੋਈ ॥ ੯॥ ਸੁਨਿ ਪਭੁ ਕਹੋ “ਨ ਉਪਰ ਕੋ ਹੈ”। 
ਗਗਨ ਪੁਲਾੜ ਪਰਜੋ ਸਭਿ ਓਹੋ । ਥਰ ਹ੍ਰੈਥੇ ਕੋ ਥਾਨ ਨ ਕੋਈ । ਗਹੇ 
ਨ ਕਿਨਹੁੰ ਨ ਕਿਤ ਗੇ ਸੋਈ ॥ ੧੦ ॥ ਨੀਕੇ ਦੇਖਿ ਖੋਜਨਾ ਕਰੀਅਹਿ। 
ਬਾਨ ਅਜਾਇਬ ਲਾਉ; ਨ ਟਰੀਅਹਿ। ਕਹਾਂ ਗਏ ਕੈ ਦੇਹ ਬਤਾਇ ? 
ਬਾਨ ਬਿਕੀਮਤ ਦਏ ਚਲਾਇ” ॥੧੧॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਸੁਨਿਕੈਂ ਸਿਖ ਕਹੈਂ। 
“ਹਮ ਨਹਿ ਭੇਵ ਤਿਨੋਂ' ਕੋ ਲਹੈਂ । ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਮਾਲਿਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ । ਕੌਨ 
ਲਖਹਿ ਚਾਲਿੱਤ੍ਰ ਸੁ ਰੂਰੇ ॥੧੨॥ ਜਾਨਹੁ ਆਪ ਸਰਬ ਕੀ_ ਗਤੀ । ਪਕਰੇ 
ਕਿਥੋਂ ਬਿਰੇ ਜਿਤ ਕਿਤੀ । ਦੇਖਤਿ ਰਹੇ ਗਗਨ. ਦਿਸ਼ਿ ਸਾਰੇ। ਪਿਖਿ 
ਚਲਤੇ ਪੁਨ ਨਹੀਂ ਨਿਹਾਰੇ॥੧੩॥ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੀਖਤਿ ਜਾਂਮ ਬਿਤਾਯੋ । ਤਿਨ 
ਆਗਮਨ ਨਹੀਂ ਲਖਿ ਪਾਯੋ! । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ । ਮੁਸਕਾਵਤਿ ਮੰਦ ਮੰਦ। ਕਹਤਿ 

“ਪਮਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਵਦਾ ਹੈ (ਬਾਣ) । “ਤੀਰ ਆਵੇਗਾ । ੧(ਬਾਣ) ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ' ਮੁੜੇ । ੧“ ਪਰ 
ਕੋਈ (ਬਾਉਂ) ਨਹੀਂ ਹੈ (ਜਿੱਥੇ ਬਾਣ ਅਟਕ ਰਹੇ) । (ਅ) ਉਪਰ ਕੋਈ (ਬਾਣ) ਨਹੀਂ । “ਨਹ 
(ਸਾਹਮਣੇ) ਸਾਰਾ ਅਕਾਸ਼ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ । 



ਮਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੪੧੪) . ਰਿਤੁ ੪ । ਮੱ; ੫੧. 

ਭਏ, ਤੁਮ ਸੁਮਤਿ ਬਿਲੋਦ ॥ ੧੪॥ ਸਗਰੇ _ਕਰੀਅਹਿ ਭਲੋ ਬਿਚਾਰਨ । 
ਸਰ ਆਗਮਨ” ਨ ਭਾ ਕਿਸੁ ਕਾਰਨ ? ਗਏ ਗਹੇ ਕੈ ਕਿਤਹੁੰ ਸਿਧਾਰੇ ? 
ਜਿਸਤੇ ਆਵਤਿ ਨਹੀਂ ਨਿਹਾਰੇ' ॥੧੫ ॥ ਤਸ਼ਿ ਕਰ ਜੋਰਿ ਖਾਲਸਾ ਕਹੈ । 

੪ਰਾਵਰ ਸਕਲ ਸਥਲ ਗਤਿ ਲਹੈਂ।ਦਾਸਨ ਕੌ ਸਰ ਗਤੀ” ਬਖਾਨੋ:-ਜਿਮ 

ਕਿਤ ਅਟਕੇ-ਪ੍ਰਭੂ ! ਸੁ ਜਾਨੋ”।੧੬॥ ਲਾਲਸ ਲਖੀ ਖਾਲਸੇ ਕੇਰੀ ਸ਼ੀ 

ਮੁਖ ਉਚਰਤਿ ਭੈ ਤਿਸ. ਬੇਰੀ । “ਇਹ ਤੁਮ ਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿਖਾਯੋ। 

ਦਾਸ਼ਟਾਂਤ ਅਬਿ ਸੁਨਹੁ ਸੁਹਾਯੋਂ॥੧੭॥ਪਰ ਹੁਮਾਓ” ਸਗ ਲਾਗਯੋਕਾਨ। 

ਹਮ ਧਨੁ ਜੋਰਿ ਤਜੜੋ ਬਰ ਬਾਠ । ਸੋ ਖਗ ਅਪਟੇ ਦੇਸ਼ ਮੜਾਰਾ । ਲੇ 

ਗਮਨਜੋਂ ਸਰ, ਤਰੈ ਨ ਡਾਰਾ ॥ ੧੮ ॥ ਤਿਮ ਗੁਰਬਾਨੀ ਕੇ ਸੈਗ ਲਾਗਾ । 
ਪਠਤਿ ਸੂਨ/ਤ ਜੋ ਕਰਿ ਅਨੁਰਾਗਾ । ਸੋ ਬਾਨੀ ਪਾਠਕ ਲੇ ਜਾਇ । ਦੇਸ਼ 
ਗੁਰੂ ਕੋ ਰਿਦਾ ਸੁਹਾਇ“॥ ੧੯ ॥ ਨਿਜ ਸੈਗੀ ਤਹਿ ਕਰਹਿ ਪੁਚਾਵਨ । 

ਜਹਾਂ ਬਹੁਰ ਨਹੀ ਆਵਨ ਜਾਵਨ£ । ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਨ ਦਤਿ ̀ਮਿਲਾਇ। 

ਬਡਿ ਅਨੰਦ ਮਹਿੰ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੨੦॥ ਪੰਖੀ ਗੁਰੂ; ਸੁ ਪੰਖ ਸ਼ਬਦ ਗਨ” 
ਸਿਖ ਸਰ ਸੈਗ ਲਗੇ ਜਿਸ ਕੇ ਮਨ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਜੁਗ ਰਾਗ ਰੁ ਦੋਸ਼ । 

ਹਰਖ ਸੋਗ ਕੋ ਜਹਾਂ ਨ ਲੋਸ਼ ॥ ੨੧ ॥ ਗੁਰ ਪੰਖੀ ਕੋ ਬਾਸਾ ਤਹਾਂ। ਇਕ 
ਰਸ ਅਨੰਦ ਉਦਧਿ ਨਿਤ ਜਹਾਂ । ਜਹਿਂ ਪਰਿਟਰਮੱ ਨ ਹੋਤਿ ਕਦਾਈ । 

ਤਹਿ ਸਿਖ ਸਰ ਕੋ"? ਦੇਤਿ. ਪੁਚਾਈ ॥ ੨੨॥ ਤਥਾ. ਅਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ 
ਸੁਨੀਜੈ । ਜਿਸ ਕੋ ਜਾਨਿ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਜੈਨਾਮ ਪੰਖ, ਨਾਮੀ ਸੁ ਬਿਹੈਗ"'! 
ਜੋ ਜੱਗਜਾਸੀ ਲਾਗਜ਼ੋ ਸੈਗ॥ ੨੩ ॥ ਪਾਨ ਅੰਤ ਲਗਿ ਤਯਾਰਜੋ ਨਾਂਹੀ । 
ਲਾਗਜੋ ਰਹੜੋ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਂਹੀ। ਪੰਖ ਨਾਮ ਲੋ ਸਰ ਜੱਗਜਾਸੀ” । ਜਾਇ 
ਮਿਲਾਵਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਸੀ ॥੨੪॥ ਜਹਿੰ ਨਾਮੀ ਕੋ ਦੇਸ਼ ਸੁਹਾਵਨ । ਤਹਾਂ 
`ਤੀਰਾਂ ਦਾ (ਹੇਠਾਂ) ਆਵਣਾ । “ਬਾਣਾ ਦੀ ਗਤੀ । ਜਿਸ ਪਰ ਦਿ੍ਿ£ਟਾਂਤ ਘਟਦਾ ਹੈ । “ਇਕ 

ਪੰਛੀ /'ਨਿਆਂ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । “(ਉਸ) ਪਾਠਕ ਨੂੰ 
ਬਾਣੀ ਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਟੂਪੀ ”ੁਹਾਵਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ । “ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਅਪਣੇ ਸੌਗੀ ਨੂੰ 
ਅਮਰ ਦੇਸ਼ ਪਟਚਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ । ਯਥਾ-ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ? ਉਪਜੀ 

ਸਾਚਿ ਸਮਾਣੀ । “ਸਾਰੇ (ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੇ) £ ਬਦ ਖੰਭ ਹਨ । ਦਸਿੱਖ ਤੀਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 
ਨਾਫ (ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰੂਪੀ <ਭ) ਲਹ ਹਨ । “ਭਾਵ ਇਕ ਰਸ ਹਾਲਤ ਰ? ਜਿੱਏ[ ਮੈਸ, 
ਪਰਿਣਾਮ=ਰੂਪਾਂਤਰ - ਣਾ ਬਦਲੀ] । "ਸਿੱਖ ਰੂਪੀ ਤੀਰ ਨੂੰ। "ਪੰਛੀ ਹੈ । ““ਜੱਂਗਜਾਸੀ 
ਰੂਪ ਬਾਣ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖੰਭ । “ਪਾ:-ਸੁਨਹੁ ਖਾਲਸਾ ਸਰਥ ਮਗਰ। 



ਸਰ ੨੦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ। ___ (੫੪੧੫) ਰਿਤੂ ੩ । ਅਸੂ ੫੧, 

ਕਰਹਿ ਬਿਨ ਬਿਲਮ ਪੁਚਾਵਨ । ਯਾਂਤੇ ਰਟਹੁ ਸਦਾ ਗੁਰਬਾਨੀ । ਜਗਤ 

ਉਧਾਰਨਿ ਪਰਖ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ॥ ੨੫ ॥ ਉਠਤਿ ਬੈਠਤਿ ਥਿਤ ਕੈ ਚਾਲ । 
ਪਠਹੁ ਸ਼ਬਦ ਨਿਤ ਰਹਹੁ ਸੁਖਾਲੋ । ਬਹੁਰ ਨ ਹੋਇ ਜਗਤ ਮਹਿੰ ਵੇਰਾ। 

ਕਰਹਿ ਉਬਾਰਨਿ ਗੁਰੂ ਬਡੇਰਾ ॥ ੨੬॥ ਤਿਮ ਹੀ ਸੱਤਿਨਾਮ ਸਿਮਰੀਜੈ । 

ਇਕ ਭੀ ਸ੍ਰਾਸ ਨ ਬਿਰਥਾ ਲੀਜੈਮਨ ਜਿਹਵਾ ਕੇ ਸੈਗ ਮਿਲਾਇ(ਰਾਖਹਿੰ 
ਠਿਸ ਦਿਨ ਮਹਿ ਸੁਖਦਾਇ ॥ ੨੭ ॥ ਤਿਸ ਕੌ ਅੰਤ ਸਮਾ ਜਬਿ ਆਵੈ । 

ਨਾਮੀ ਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਧਾਵੈ । ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਕੇ ਬੈਧਨ ਸਾਰੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ 
ਤੁਰਤ ਨਿਰਵਾਰੇ ॥ ੨੮ ॥ ਨਿਕਟ ਆਪਨੇ ਜਨ ਕਰਿ ਰਾਖੇ । ਜਿਸ ਪਦ 

ਕੋ ਜੋਗੀ ਅਭਿਲਾਖੇ । ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਤੋਂ ਸਾਧਹੈਂ ਜੋਗ । ਹੋਹਿ ਸਪੂਰਨ, 
ਤਨ ਬਿਨ ਰੋਗ॥੨੯॥-ਈਹਮ ਦ੍ਰਾਰ'ਮਹਿੰ ਬ੍ਰਿਤੀ ਟਿਕਾਵੈਜੁਗਤ ਜੋਗਕੇ 

ਰਸ ਕੋ ਪਾਵੈੱ-।ਸੋ ਅਬਿ ਕਲੀਕਾਲ ਮਹਿਂ ਨਾਂਹੀਯਾਂਤੇ ਰਮਹੁ ਨਾਮ ਰਸ 
'ਮਾਂਹੀ॥੩੦॥ਰਹਿਤ ਵਹਿਰ ਤਨ ਕੀ ਸਭਿ ਧਰੈ।ਜਿਮ ਗੁਰ ਭਨਜੋ ਨ ਤਿਸ 

ਤੇ ਟਰੈ। ਅੰਤਰ ਵ੍ਿਤੀ ਨਾਮ ਲਿਵਲਾਵੈ । ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਕੋ ਰਿਦੈ ਬਸਾਵੈ॥ 
੩੧॥ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾਰਾ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਉਦਾਰਾ । ਦੀਨ 

ਬੈਧੁ ਪ੍ਰਿਯ ਸਿੱਖਨ ਕੇਰ॥ਪਰਭੁ ਹਰਿ ਬੜਾਪਕਜਹਿ ਕਹਿ ਹੇਰਾ॥੩੨॥ ਐੱਚੁ- 

ਤਪਮਹਾਂ ਪੁਰਖ; ਗੁਣਖਾਨੀ।ਪਰਮ ਕ੍ਰਿਪਾਲ;ਪਰਮ ਸੁਖਦਾਨੀ। ਨਿਰਭਉ; 

ਨਿਰੈਕਾਰ/ਨਰਕਾਲ।ਨਿਰਗੁਨ ਸਰਗੁਨ ਰੂਪ ਬਿਸਾਲ॥੩੩॥ਪ੍ਰਭੁਸੈਤੂ'; 
ਨਿਰਭਉਪਸਭਿ ਸ੍ਰਾਮੀ। ਮਧੁਸੂਦਨ ਨਿਤ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਜਗਜੀਵਨ, ਜਗ 
ਰਚਨਬਿਧਾਤਾ।ਨਾਰਾਇਣ,ਨਰਪਤਿ,ਜਗ ਦਾਤਾ॥੩੪/ਦੁਸ਼ਟਨ ਰੈਜਨ, 

ਜਨ ਮਨ ਰੈਜਨ।ਕਰਤਾਪੁਰਖ;ਅਨੰਤ, ਅਤੈਜਨ।ਸੱਤਿਰੂਪ;ਜੋ/ਤਿਨ ਕੀ 

ਜੋਤਿ।ਜਿਹ ਸੱਤਾ ਤੇ ਜਗਤ ਉਦੋਤਿ॥੩੫॥ਪਰਮਾਤਮ; ਨਰਹਰਿ; ਅਬਿ- 

ਨਾਸ਼ੀ । ਰੂਪ ਨ ਰੈਗ ਨ ਘਟਿ ਘਟਿ ਵਾਸੀ । ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ੦ ਪਾਵਨ; ਦਖ- 

ਹਾਰੀ। ਮਹਿੱਦ ਮਨੋਹਰ, ਆਨੰਦਕਾਰੀ ॥ ੩੬ ॥ ਪਦਮਾਂਪਤ; 'ਮਾਂਧਵ; 

ਗੋਬਿੰਦ।ਵਾਹਿਗੁਰੂ,ਸਤਿਗੁਰੂ,ਮੁਕੋਦ। ਖਲ ਦਲ ਹਰਤਾ; ਗਰਬ ਪ੍ਰਹਾਰੀ । 

ਰਾਮ; ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ; ਗੋਬਿੰਦ, ਮੁਰਾਰੀ॥ ੩੭ ॥ ਗਨ ਜਨਾਰਦਨ; ਬਿੱਖ੍ਹਕ 
ਸੈਨਾ । ਕਲਮਲ ਹਰਤਾਂ; ਪੰਕਜ ਨੈਨਾ । ਜੋਗੇਸ਼੍ਹਰ ਕੇ ਧਯਾਨ ਬਸੈਯਾ। 
ਗਰਕ ।ਮ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਡੀ ਵਿਚ ਇਕ ਛੇਕ ਮੌਨਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵਰਕੇ ਯੋਗੀ ਏ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਨੇ ਤੇ ਸਦਗਡੀ ਲਵੇ 
ਹਨ । ਇਥੈ ਭਾਵ-ਦਸਮ ਦ੍ਰਾਰ । ੨ਜੇਗ ਵਿਚ ਜੁੜਕੇ ਉਸ ਦੇ ੨ਜ ਨੂੰ ਪਾਂਵੇ । ਬਅਗਿੜ ।' £ਅਕਾਲ । ਪਸੂਏ `ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੂਪ । 

-੬ਮੂਧ ਜੋਠ ਜਿਸ ਤੇ' ਯਾਰੇ ਹਨ ̀ ਤੇ (ਬਿੱਖੂਕ==) ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਜਾ ਹੈ। 



ਮ੍ਰੀ ]ਰ ੧ ਤਾਪ ਸਰਜ । (੫੪੧੬) ____ ਰਿਟੁਬ। ਲੰਸੂ ੫੧. 

ਸ਼ਕਾਮ 2੫੦ ਆਨ੍ਪ ਸੁਹੈਯਾ#ਂ ॥ ੩੮ ॥ ਖੜਗਕੋਤੁ ਅਸਕੇਤ ਨਿਰੈਜਨ। 

ਭਗਤਨਿ ਪ੍ਰਿਯ ਭਵ ਭਜਾਨ ਪ੍ਰਕੰਜਨ" । ਮਹਾਂਕਾਲ ਬਡ ਉੱਗ ਸਰੂਪੰ। 

ਸ਼ਾਹਨਸ਼ਾਹ ਭੂਪ ਗਨ ਕੂਪੰ॥ ੩੯ ॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਜਿਹ ਨਾਮ ਅਪਾਰਾ। 

ਕਰਿ ਬਿਸਤਾਰ ਨ ਪਈਅਤਿ ਪਾਰਾ । ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਿ ਲੋਨਿ ਰਸ 

ਰਸਨਾ । ਸਦਾ ਸੁਖੇਨ ਪਰਹਿ ਜਮ ਬਸ ਨਾ” ॥ ੪੦॥ ਜੋ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਹਿ 

ਮਾਨੁ ਸੋ ਆਫੇ”। ਤਿਸ ਮਹਿ ਰਹੁ ਹਰਖਤਿ ਸੁਖ ਬਾਂਛੇ । ਤਨ ਹੇਤਾ ਕੋ 

ਤਕਾਗਨ ਕਰੀਅਹਿ। ਪੁਕੂ ਰਜ਼ਾਇ ਹਰਖ ਅਨੁਸਰੀਅਹਿ” ॥ ੪੧॥ 

ਤੀਨਹੁ ਸਾਧਨ" ਕੈਵਲ ਕੋਰੇ । ਸਤਿਗੁਰ ਦਏ ਬਤਾਇ ਬਡੇਰੇ । ਭਾਣਾ 

ਮਾਨਨਿ; ਹੈਤਾ ਤਯਾਗਨਿ । ਸੱਤਿਨਾਮ ਸਿਮਰਨਿ ਲਿਵਲਾਗਨਿ ॥ ੪੨॥ 

ਇਹੀ ਪਰਮਪਦ ਕੌ ਪਹੁੰਚਾਵੈਂ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਜਿਨਹੁ ਪਰ ਸੋ ਚਲਿ ਜਾਵੈਂ । 

ਵਹਿਰ ਕ੍ਿਯਾ ਸ਼ਸਤ੍ਨਿ ਅੱਭਜਾਸਪਾਪੀ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕਰਨ ਬਿਨਾਸ਼ ॥੪੩॥ 

'ਸਭਿਗੁਰ ਕਰੀ ਪਰਮ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ । ਜਗ ਕੇ ਸੁਖ ਮਿਲਿਬੋ ਜਗਦੀਸ਼ਾਂ । 

ਬਡੁ ਭਾਗ ਜਾਂਗਹਿੰ ਜਿਨ ਕੇਟੇ । ਚਲੈ' ਸੁ ਮਾਰਗ ਇਸੀ ਅਛੇਰੇ ॥ ੪੪ ॥ 

ਜਿੰਮ ਅਰਜਨ ਮੈਗ ਭਾਖੀ ਗੀਤਾ । “ਕਰਮ ਵਲਨ ਤੋਂ ਰਹਹੁ ਅਤੀਤਾਂ। 

ਧੋਗਖ ਧਰੱਨਿ ਆਯੁਧ” ਕੋ ਕਰੀਯਹਿ । ਅਪਨੋ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਬਿਚਰੀਯਹਿ” 
॥ ੪੫ ॥ ਤਥਾ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰਤਿ ਉਪਦੇਸ਼। “ਸੱਤਿਨਾਮ ਕੌ ਭਜਨ ਹਮੇਸ਼ । 

ਵਹਿਰ ਕਰਮ ਰਣ ਕਰਨ ਮਹਾਨੇ । ਕਰਹੁ ਜਦਾ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਸੁਖ ਠਾਨੋ” 

॥੪੬॥ਕਰੋ ਸ਼ੁੱਧ,ਮਨ ਕੀ ਤਜਿ ਮੈਲ ਗਮਨੇ ਸੈਤ ਭਗਤ ਜਿਸ ਰੈਲ । 

ਸਕਲ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਗੁਰ ਦਯੋ'।ਜਿਨ ਕੇ ਭਾਗ ਬਡੇਂ ਤਿਨ ਲਹਜੋ ॥੪੭॥ 

ਕਵਿ ਮੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਗੁਰ ਕੀ ਕਥਾ । ਕੀਨ ਬਨਾਵਨਿ ਮਮ ਮਤਿ ਜਥਾਂ। 

ਚਤੁਰਥ ਰੁਭ ਪੂਰੀ ਕਰਿ ਤਬਾ। ਲੀਨੋ ਸਾਰ ਜਥਾ ਘਿ੍ਤ ਮਬ॥੪੮॥ਦਸ 

ਪੱਤਸ਼ਾਚਨ ਕੇ ਸੁਭ ਚਰਨ।ਧਰ ਕਰਿ'ਧਕਾਨ ਬਿਘਨ ਕਿਯਹਰਨ।ਅਭਿ- 

ਲਾਖਾਂ ਨਿਜ ਪੁਰਨ ਕਰੀ। ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੀ ਮਤਿ ਕਛੁ ਨਹਿਂ ਅਰੀ"' ॥੪੯॥ 
ਵਿੱਭਿ ਸ਼ੀ ਗ੩ ਪ੍ਰਭ ੫ ਸਤਜ ਗਿੰ? ₹ਤਰਬ ਕੁਤੇ ਸ਼ੀ ਸਤਿਟੁਹ ਕਬ ਇਿਚਤਾਯਂ ੩ ਖ ਯਾਂ ਕਵਿ ਸੇਤਖ 'ਸੰਘ ਜਬ ''ਤਿ ਬਰਨਨ 

ਨ'। ਏਥ ਪਚਾਸਤਿ ਅੰਸੂ ॥ ੫੧॥ 

ਚਉਥੀ ਰੁਤ ਸੈਪੂਰਣ ਹੋਈ 
4(੪ਆਠਕ ਸੇਜਾਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । ੨(ਜੇ) ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਚਾ ਰਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ੩( ਓਹ ) ਜਮਾ

ਂ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀ" 

ਪਦਾ । ਡਲੇ'ਪਰਮੇਸ਼ਚ ਕਰੇ ਸੋਈ ਅੱਡੀ ਮੰਨੇ । ਪਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ; ਤਨ ਨੂੰਤਾ ਤਿਆਗਣਾ $ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ 
। ੬ਜਗ ਦੇ ਸੂਖ 

$ ਜਛਦੀ3 ਦਾ ਮੇਲ (ਵੀ ਟਿਤਾ)। ੭ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਤੇ' ਨਿਅ ਰੇ ਰਹੇ । ਦਸ਼ਸਤ੍-ਧਾਰ` ਦਾ ਧਰਮ ।
 ਦਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਤਜੜੇ 

(ਮਗ ਡੂ) ਭੁੱਧ ਕਰੇ । ੧੦੩ਵਾਂ ਨੇ ਦਿਤਾ (ਓਹ ਰਾਹ) । ੧੧ਅੜੀ ਨਹੀ”। 

ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਢਿ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ' ਪਰਮਜਰ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾ,ਵਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਰਨੁਣ ਅਵਫਾਰਾਂ ਚੋ 

3੩ ਨਹੀ” ਲਗਦੇ । ਵਿਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਹਨ । 
੧ 



4_ ਰਿ ਪੰਜਵੀਂ ਚੱਲੀ £ 
.ਤ੨੬ ਦਅ£ -ਫੇ-% ੯ ਅਲ ੯੨੦੬ “ਨ ਦਏ ੯, “<<?” 

ਰਿ 
੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ੧ ਓ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥ 

ਰ੍ ਅਥ ਪੰਚਮ ਰਤ ਕਥਨੰ ॥ 
੧. ਅੰਸੂ। [ਮੰਗਲ । ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਆਗਮਨ 1] 

੧. ਸੋਭ ਮੰਗਲ । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਗਜਾਨੀ ਧਯਾਨੀ ਸਕਲ ਜਨ_ਸਿਮਰੈਂ ਨਾਮ ਬਿਅੰਤ । 

ਜਿਨ ਜਾਨਜੋ ਬੁਧਿ ਸ੍ਰੱਛ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਾਰ ਭਵ ਸੈਤ ॥ ੧ ॥ 
ਅਸ ਪਰਮਾਤਮ ਸੈਤ ਗਨ _ਸਦਾ ਸੱਚਿਦਾਨੰਢ । 
ਕਰਹੁ ਰ੍ਰੰਥ ਪੂਰਨ ਸਰਬ ਬੈਦੋਂ ਦੈ ਕਰ ਬੈਦਿ॥ ੨॥ 

[ ਧਿ ਸੂੰਛ=ਮਲ ਰਹਿਤ ਬੁੱਧੀ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬੁੱਧੀ । 
ਬਿਅੰਤ=ਬਿਅੰਤ ਦਾ । ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰ੍ਹ ਦਾ । 

'ਅਰਥੋ-ਸਾਰੇ ਸਜਣ (ਕੀ) ਗਿਆਨੀ (ਕੀ) ਧਿਆਨੀ, ਬਿਅੰਤ-(ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ) ਦੇ ਨਾਮ 
ਲੂੰ 'ਹੀ) ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ । (ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੰਤਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ 
ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ( ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ) ਜਾਣ ( ਭਾਵ ਲਖ ) ਲਿਆ ਹੈ ( ਉਹ ਇਸ 
ਸੈਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ । 

ਸਦਾ ਸੱਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾਂ ਦੇ ਜੋ ਐਸੇ ਸਮੂਹ ਸੈਤ ਹਨ ( ਮੈਂ ) 
. ਦੋਵੇ” ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ €ਦਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ( ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀਕਰਦਾ 
ਹਾੰ ਕਿ) ਇਹ ਰੀਥ (ਨਿਰਵਿਘਨ) ਪੂਰਨ ਕਰਵਾ ਦੇਵੋ । 

੨. 'ਕਵਿ-ਨੈਠੇਤ' ਮਿਟ੍ਯਾਦਾ ਦਾ ਮੰਗਲ । 
ਸ੍ਰੋਯ॥ਜਿਹ ਪਾਰ ਨ ਪਾਵਤਿਹੈ ਚਤੁਰਾਨਨ ਆਨਪੰਚਾਨਨ ਗਕਾਨਗਤੀ। 
ਖਟ ਆਨਨ ਕ੍ਰਾਤ ਗਜਾਨਨ ਗਾਵਤਿ ਵਾਧਿ ਸਦਾ ਕਮੜੀ ਨ ਰੜੀ । 
ਉਚਰੇਤਿ ਹਜ਼ਾਖ ਹੀ ਆਨਨ ਤੇ ਤਿਸ ਤੇ ਕਹੁ ਦੀਰਘ ਕਾਂਹਿ ਮਤੀ ? 
ਕਰ ਬੇਠਵਤੀ” ਸ਼ੁਝ ਦੇਹੁ ਮਤੀ ਬਿਘਨਾਨਿ ਹਤੀ ਭਜਿ ਸਾਰਸੁਤੀ ॥ ੩॥ 
[ ਚਤੁਰਾਨਨ=ਝਬ੍ਹਮਾਂ। __ਪੰਚਾਨਨ=ਸ਼ਿਵਜੀ। ਵੀ 

ਦੇ ) ਗਜ% ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ । ( ਅ) (ਗਜਾਨ - 

#ਸ਼ੁਧ ਪਾਠ-ਬੀਣਵਤੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਣੁ ਦਾ ਅਰਬ ਹੈ-ਮੁਰਲੀ ਤੇ ਸਟੱਸ਼ੂਤੀ 

ਦ ਟੱਬ ਹੈ “ਬੀਣਾ ਤੇ ਏਏ “ਣ? ਨੂੰ ਐੰਕੁੜ ਬੀ ਨਹੀਂ । ਜੇਗੀ ਜੋ “ਕਿੰਗ! ਵਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ 

ਵਾਂਸ ਦੀ ਵੈਂਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੇਨ ਕਟਿੰ ਦੇ ਹਨ । ਯਬਾ:-ਹਥਿ ਕਰਿ ਤਤੁ ਬਜਾਫੈ ਜੋਗੀ ਬੋਥਰ 

ਵਾਜੇ ਬੈਨ । ਬੇਣੂਮਤੀ ਨਾਮ ਇਕ ਨਦੀ ਦਾ ਬੀ ਹੈ। 



ਖਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੪੧੮ ) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰਸੂ ੧. 

ਅਗਤੀ) ਗਜਾਨ ਦੀ ਅਪਟੰਚ/ਭਾਵ ਜਿੱਏ ਪਟੰਚ ਨਹੀਂ ਗਕਾਨ ਦੀ । ] 

| ਖਣਾਨਨ ਕ੍ਰਾਤ ਗਜਾਨਨ=ਕਾਰਤਕੇਯ ਦਾ ਭਾਈ ਗਣੇਸ਼ । (ਅ) ਕਾਰਤਕੇਯ । 

1 ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਿਰਾ ਗਫੇਂਸ਼ । ਵਕ 

| 
| 
[ 

ਘੱਟ ਨਹੀਂ_ਭਾਵ ਵੱਧ 2“ ਵੱਧ। _ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਆਨਨ ਤੇ=ਹਜ਼ਾਰ 

ਹੀ ਮੁਖ ਤੇ (ਸ਼ਨਾਗ)। ਦੀਰਘ ਕਾਹਿ ਮਤੀ=ਤਿਸ ਤੋ ਵੱਡੀ ! 

ਕਿਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਕਰ ਏਣਵਤੀ=ਹੱਥਾੰਂ ਵਿਚ ਵੀਣਾ | 
ਵਾਲੀ । (ਅ) (ਮੈਂ) ਏਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । 

(ੋਸ਼ਨਾਗ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨੰ) ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ (ਭਲਾ) ਦੱ? ਖਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਦੀ :'ਧੀ 
ਫਡੀ ਹੈ ? ਐਸੀ (ਕਵੀਆਂ ਦ) ਬਿਘਨਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਦੇਸਤੀ ਨੂੰ,(ਜਿਸਦੇ) 
ਹਬ ਵਿਚ ਵੀਣਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਭਜਦਾ ਹੋਇਆ (ਕਹਿੰਦਾ. ਹਾਂ ਕਿ) ਸੈਨੂੰ ਭ ਮਤਿ ਦਿਓ 

(ਕਿ ਗੁਰੂ ਯਸ਼ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂ) । 

ਹੋਰ ਅਰਥ-ਜਿਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ! ਦਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ; ਫਿਰ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੇ 

ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਸ ਤਕ ਪਹੈਚ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਤਕੇਯ ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਜਿਸ ਦਾ ( ਜਸ ) ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ 

(ਪਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਦੇ) ਰਤੀ ਭਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁਦਾ, ( ਅੰਤੇ ) ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਏਸ਼ ਏੱਧੀ 

ਵਾਲਾ (ਏਸ਼ਨਾਗ ਆਪਣੈ) ਹਜ਼ਾਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ( ਨਾਮ) ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟੱਥ ਵਿਚ 

ਬੀਣਾ ਧਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਸ੍ਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਜਦੀ ਹੈ, (ਹੇ ਸੋਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ') ਮੈਨੂੰ ॥ ਭਮਤੀ ਦਿਓ 

ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਘਨ ਦੂਰ ਕਰੋ । 

੩, ਇਲ੍ਹ ਗੁਰ੍ਹ-ਦਨੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਨ ਦਾ-ਮੰਗਲਨ। 
ਕਬਿੱਤ ॥ ਬਦ ਬੇਦਿ ਨਿਰਾਕਾਰ ਜਾਂਕੋ ਕਹੈਂ ਖੇਦ ਬਿਨ ਸੋਊ ਹ੍ਰੈ ਆਕਾਰਿ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਨੰਦ ਮੈ । ਅੰਗਦ; ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸ; ਅਰ- 
ਜਨ, ਸ਼ੀ ਹਰਿਗੁਬਿੰਦ ਭਏ ਸੋਊ £ਖਕੈਦ ਮੈ । ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ 
“ਹਰਿ ਫ਼ਿਸ਼ਨ ਪਰਮ ਜੋਤਿ ਤੇਗ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਬਿਸ਼ਾਰਦ ਮੁਕੈਦ ਮੈ। 
ਸ਼੍ਰੀ ਗਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋ ਪਦਾਰਬਿੰਦ ਸਭਿਨਿ ਕੇ ਬੈਢੋਂ ਬ੍ਰਿਦ ਦੰਦ 

ਹਰਿ ਦੁੱਦ ਹਾਥ ਬੈਦ ਮੈਂ ॥ ੪॥ 
ਬੇਦ=ਵੇਦ । ੇਦਿ=ਵਿਚਾਰਕੇ । ਨਿਰਾਕਾਰੁ=ਐਕਾਰ ਰਹਿਤ । ] 

ਆਕਾਰਿ=ਸਰੂਪ ਵਿਚ । ਅਨੰਦ ਨੈ=ਆਨੰਦਮਯ=ਆਟੰਦ ਸਰੂਪ । | 
ਸੁਘਕੈਦ ਨੈ=ਸੁਖਕੰਦਮਯ=ਸੁਖਦਾਈ ਸਰੂਪ । (ਅ) ਮੇਰੇ ਸੂਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ । ? 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੪੧੯) ਥਿਤੁ ੫ । ਅੰਮੂ ੧ੇ, 
! ਪਰਮ ਜੋਤਿ=ਮਹਾਨ ਜੋਤਿ । ਬਿਸ਼ਾਰਦ=ਚਤੁਰ । | 
। ਵਿਸ਼ਾਰਦ ਮੁਕੰਦ ਮੈਂ=ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਚਤੁਰ । _ਦੈਂਦ=ਦੁੱਖ। (ਅ) ਦੋਵ । | 

ਅਰਬੋ-ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਕੇ ਜਿਸ (ਅਕਾਲ ਪਰਖ) ਨੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੇ ਬੇਦ ਬਿਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ 
ਉਹੀ ( ਨਿਰ_ ਆਕਾਰ ) ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚ 
ਹੋਇਆ, ( ਫੇਰ ਗੁਰੂ ) ਅੰਗਦ, ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸ, ( ਗੁਰੂ ) ਅਰਜਨ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ 
ਰੌਬਿੰਦ ਉਸੇ ਦੇ ਸੁਖਦਾਈ ਟੂ ਪ ਦੋਏ, ( ਫਿਰ ਉਹੀ) ਪਰਮ ਜੈਤਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ; 
ਹਰਿਕ੍ਸ਼ਨ (ਬਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ) ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਚਤ੍ਰ (ਗੁਦ) ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਦੇ 
(ਟੂਪ ਵਿਚ ਆਈ); ( ਫਿਰ ਉਹੀ ) ਸੂ ਗੁਰੂ ਰੌ ਇੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ( ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੋਤ 
ਆਈ); (ਉਨ੍ਹਾ) ਤੱ ਤੱਕ ਸਮੂਹ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਹਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਕਵਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਂ ਹੱਥ ਦੋੜਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 

ਢੋਹਗਾ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਕੀ ਕਥਾ ਸ਼੍ਰੋਤਨ ਕੋ ਸੁਖਦਾਇ ॥ 
ਰਤਿ ਗਚਿ ਕਰਿ ਅਬਿ ਪੰਚਮੀ ਨੀਕੇ ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਇ ॥ ੫ ॥ 

ਅਰਬੋ-ਟੁਣ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਪੰਜਵੀਂ ਰੁਤ ਵਿਚ 
___ਰਚਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਣਾਉਂਦਾ ਹਾੰ । 

ਚੌਪਈ ॥ ਇਸ ਪੁਕਾਰ ਦਸਮੇ ਪਤਿਸ਼ਾਹੂ । ਰਚਜੋ ਪੰਥ ਦੇ ਰਣ ਉਤਸਾਹੂ। 
ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ਨਿ ਸੈਗਤਿ ਆਵੈ।ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਕੋਰਨਿ ਲਯਾਵੈ।੬ਮਗੁਰ 
ਕੀ ਖ਼ੈਗਤ ਸੁਨਿ ਕਰ ਸਾਰੇ । ਨਹਿ ਬਿਖਾਦ ਕੋ ਦੇਤਿ ਨਿਹਾਰੇਂ।ਜਬਿ ਕੀ 
ਮਾਰ ਲਈ ਕਲਮੋਟ । ਤਬਿ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਡੇ ਕੈ ਛੋਟ ॥੭॥ਗੁਰ ਮੈਗਤਿ ਸੋਂ 
ਦ੍ਰੈਖ ਨ ਕਰਤੇ।ਜਹਿਂ ਚਿਤ ਚਾਹਤਿ ਤਹਾਂ ਉਤਰਿਤੇ । ਸਗਰੇ ਤ੍ਰਾਸ ਪਾਇ 
ਹਫਿ ਰਹੇ। ਕੋਮਲ ਬਾਕ ਬਿਲੋਕਤਿ ਕਹੇ” ॥੮॥ “ਜੋਧਾ ਮਹਾਂ ਪਰਭੂ ਬਲਿ - 
ਭਾਰਾ । ਗੁਰੂ ਮਰੈਲਾ? ਕਰੈ' ਉਚਾਰਾ। “ਕੋ ਸਮਰਥ ਤਿਹ ਸੈਗਤ ਛੇਰੇ। ਜੋ 
ਛੇਰੇ ਨਿਜ ਜੀਯ ਨਿਬੇਰੇ” ॥੯॥ ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਕਹਿ ਗ੍ਰਾਮ ਬਿਸਾਲੇ। ਤ੍ਰਾਸ 
ਧਰਹਿੰ'ਪੂਭੁ ਤੇ ਸਭਿ ਕਾਲੇ । ਪਸ਼ਚਮ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਸੈਗਤ ਤ ਆਈ । ਦਰਸ਼ਨ 
ਕਰਨ ਅਧਿਕ ਧਨ ਲਕਾਈ ॥੧੦॥ ਆਨਿ ਆਨੰਦਪੁਰਿ ਘਾਲੜੋ ਡੇਰਾ । 
ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਈ ਸੁਰਜ ਹੇਰਾ । ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨ ਠਾਨਿ ਕ।ਰ ਸਾਰੇ । ਦਰਸ਼ਨ 
ਕਰਿਬੇ ਹੇਤ ਉਚਾਰੇ“ ॥੧੧॥ ਸਭਾ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਚਲਿ ਆਏ । ਸ਼ਸਤ੍ਰ 
ਬਸਤੁ ਜੁਤਿ ਅਧਿਕ ਸੁਹਾਏ । ਲਗਜੋ ਦਿਵਾਨ ਖਾਲਸੇ ਕੋਰਾ । ਆਯੁਧ 
“ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੂਣਟ ਕੋਈ ਦੁਖ ਦੇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ । ₹( ਸੈਗਤ ਨੂੰ ) ਦੇਖਕੇ ਕੋਮਲ 
ਵਾਕ ਕਹਿਦੇ ਹਨ । ₹ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੋ ਤੋਂ ਮਾਰ ਨ ਖਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕੇ । ਇਹ 
ਨਾਮ ਢੇਰ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । “ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਾਵੇ । “ਗੇਲਾਂ .ਕਰਦੇ 

. ਧ੍ਨ। #ਪਾ:-ਉਦਾਰੇ । 



ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ।___ ( ੫੪੨੦ ) ਰਿਤੁ ੫। ਅੰਹੂ ੧, 

ਯੰਰਿ ਧਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ॥ ੧੨॥ ਗਯੋ ਮੇਵੜਾ ਖ਼ੈਗਤਿ ਪਾਸ । ਦਰ- 
ਸ਼ਨ ਕਰਹੁ ਚਲਹੁ ਜਿਹ ਪਜਾਸ/ । ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਭਏ ਤਯਾਰ ਹਰਖਾਏ । 

ਚਲੋ ਭੇਟ ਲੋ ਕਰਿ ਸਮੁਦਾਏ ॥ ੧੩॥ ਸੈਗਤ ਮਹਿ ਇਕ ਖੱਤ੍ਰੀ ਆਯੋ। 

ਕੈਨਯਾ ਗੁਰ ਅਰਪਨਿ ਹਿਤ ਲਜਾਯੋ ।ਰਾਵਾ ਗੋਤ ਬਸਹਿ ਰਵਤਾਸ' । 

ਡੋਰੇ ਮਹਿੰ ਬਿਠਾਇ ਤਨੂਜਾ ਸੁ । ੧੪ ॥ ਸਭਾ ਸਥਾਨ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸੁਹਾਏ । 

ਸਕਲ ਆਇ ਤਹਿ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ।ਅਰਪਿ ਅਟਪਿ ਕਰਿ ਅਨਿਕ ਅਕੌਗ 

ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਖੈਦਿ ਕਰ ਜੋਰਿ ॥ ੧੫॥ ਰਾਵਾਂ ਖੱਤ੍ਰੀ ਸਿਖ ਕਰ ਬੈਦਿ। 

ਠਾਂਢੋ ਆਗੇ ਭਯੋ ਮੁਕੰਦ । 'ਹੇ ਪੁ੍ਭੁ ! ਮੈਂ ਹੋਂ ਸ਼ਰਣਿ ਤੁਹਾਰੀ । ਗਹਜੋ 

ਆਸਰਾ ਰਾਵਰਿ ਭਾਰੀ ॥ ੧੬ ॥ ਨਿਜ ਕੈਨਯਾ ਸੈਂ ਲੇ ਕਰਿ ਆਯੋ । ਗੁਰ 

ਦਾਸੀ ਕਰਿਬੇ ਲਲਚਾਯੋ।ਚਿਰੈਕਾਲ ਕੋ ਮੈਂ ਉਰ ਧਾਰਾਂ । ਇਹੀ ਮਨੋਰਥ 

ਵਲਹਿ ਉਦਾਰਾ ॥ ੧੭ । ਸੇਵਹਿ ਸੇਵ ਆਪ ਕੀ ਸਦਾ । ਕਰਹਿ ਕ੍ਰਿਤਾ- 

ਰਬ ਕੁਲ ਕੋ ਤਦਾ । ਮਨਹੁ ਕਾਮਨਾ ਪੁਰਹੁ ਗੁਸਾਈ' [ ਬਾਂਛਤਿ ਸਿੱਖ 

ਆਪ ਤੇ ਪਾਈ” ॥ ੧੮॥ ਇਮ ਬਿਨਤੀ ਸੁਨਿ ਕੈ ਸਿਖ ਕੇਰੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ 

ਤੋ ਬੋਲੋ ਤਿਸ ਬੇਰੀ । “ਜਬਿ ਕੀ ਹਮ ਦੇਵੀ ਬਿਦਤਾਈ । ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਜੋ 

ਕਾਲਕਾ ਮਾਈ॥੧੯॥ ਤਬਿ ਕੋ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਕਰਨ ਹਮ ਛੋਰਾ । ਬ੍ਹਮਚਰਜ 

ਮਹਿੰ ਨਿਤ ਮਨ ਜੋਰਾ। ਯਾਂਤੇ ਬਨੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਤ । ਛਪਮੋ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ 

ਨ ਸਭਿ ਬੱਖੜਾਤ? ॥ ੨੦ ॥ ਇਹ ਸੁਨਿ ਸਿਖ ਕੈ ਬਹੁ ਦੁਚਿਤਾਈ”। 

ਕਠਨ ਬਨੀ ਬਿਧਿ ਕਿਮ ਬਨਿਆਈ । ਨੀਚੇ ਮੁਖ ਕਰਿ ਥਿਰਯੋ ਅਗਾਰੀ। 

ਜੋਰੇ ਹਾਥ ਕਸ਼ਟ ਉਰ ਭਾਰੀ।੨੧॥ਕਿਤਿਕ ਸਮੇਂ ਲੌ ਕੀਨ ਬਿਚਾਰਪੁਨ 

ਬਿਠਤੀ ਕੇ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਾ ।“ਪਰਤੁ ਜੀ ! ਸੁਨੀਅਹਿਹਬਹ ਬਿੱਪ੍ਰੀਤ । ਮੁੜ 

ਕੋ ਭਈ, ਦੇਤਿ ਦੁਖ ਚੀਤ“॥ ੨੨॥ ਜਬਿ ਤੇ ਮੈਂ ਉਰ ਸੈਂ ਇਮਧਰੀ । 

ਕੈਨਜਾ ਗੁਰਕੋ ਅਰਪਨ ਕਰੀ । ਤਬਿ ਕੀ ਮਾਤਾ ਸਮ ਸਭਿ ਕੋਰੀ।ਮਨ ਸੁ 

ਭਾਵਨਾ ਕੀਨਿ ਬਡੇਰੀ“॥੨੩॥ਜਿਸੀ ਦੇਸ਼ ਮਹਿ ਮੋਹਿ ਅਵਾਸਾ। ਸਭਿਨਿ 

ਬਿਖੈ ਇਮ ਭਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ । ਕੇਤਿਕ ਬਰਸ ਭਏ ਮੁਖ ਕਹਿਤੇ । ਲਕਾਵਨ 

ਹੋਤ ਰਹੇ ਨਿਤ ਚਹਿਤੇ ॥ ੨੪॥ ਅਬਿ ਮਮ ਘਰ ਸੈਂ ਰਹੈ ਕੁਮਾਰੀ । 

੧ਟ੍ਹਤਾਸ; ਨਾਮ ਹੈ ਨਗਰ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਿਲ੍ਹੋ ਵਿਚ ।ਜਹਲਮ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 

ਹੈ । “ਪੁੱਤ ਨੂੰ । ਦਿੱਤ ਦੀ ਚਾਹੀ (ਮੁਰਾਦ) ਨਿੱਖ ਆਪ ਤੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। “ਦੁਬਿਧਾ, ਦਿੰਤ। 

ਪ(ਜੋਬਿਪ੍ਰੀਤ ਕਿ) ਢਿਤ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । #ਤੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਵਿਚ ਧਾਰੀ ਹੈ । 

#ਪ:-ਮਸੈਗਾਵਨ । 



[ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੪੨੧) ਰੁਤ ੫। ਔੰਸੂ ੧. 

ਕੋ ਕਰਿ ਸਕਹਿ ਨ ਅੰਗੀਕਾਰੀ । ਮਾਤਾ ਕੇ ਸਮ ਰਾਖਹਿਂ ਭਾਉ । ਬੈਦਨ 
ਠਾਨਹਿੰ ਹੋਤਿ ਅਗਾਊ ॥੨੫॥ ਜਬਿ ਕੋ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰੋ ਲਯੋ । ਤਬਿ ਕੋ ਹੀ 
ਸਭਿ ਮਹਿ ਬਿਦਤਯੋ । ਜੇ ਮਮ ਘਰ ਮਹਿ ਬਿਰਹਿ ਕੁਮਾਰੀ । ਸਭਿ ਕੋ 
ਹੁਇ ਕਲੋਸ਼ ਤਬਿ ਭਾਰੀ ॥ ੨੬ ॥ ਯਾਤੇ ਆਪ ਕ੍ਰਿਪਾ ਉਰ ਧਰੀਯਹਿ । 

ਸੁਤਾ ਮਮ ਕਰੀਅ/ਹ। ਤਜਕੋ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਤੋਂ ਭੀ ਰਹਿ ਪਾਸ/ਸੇਵ 
ਕਰਨ ਕੀ ਜਿਹ ਉਰ ਆਸ॥੨੭॥ਭਾਉ ਰਿਦੇ ਕਾ ਪਰਖਹੁ, ਸ੍ਰਾਮੀ ! ਘਟਿ 
ਘਟਿ ਕੇ ਤੁਮ ਅੰਤਰਜਾਮੀ।ਮਮ ਮਨ ਅਰੁ ਕੋਨਯਾ ਮਨ ਕੇਗਦੇਖਹੁ ਪ੍ਰੇਮ 
ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਡੋਰ ॥ ੨੮ ॥ ਕਰੁਨਾ ਕਰਹੁ ਸੇਵ ਨਿਜ ਲਾਵਹੁ । ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ 
ਕੌ ਚਿਤ ਹਰਖਾਵਹ । ਤਿਸੀ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਸਿਖ ਪਰਵਾਰੇ' । ਪਹੁੰਚੇ” ਇਹੀ 

_ ਕਾਮਨਾ ਧਾਰੇ॥੨੯॥ ਗੁਨ ਗਾਵਤਿ ਰਾਵਰ ਕੋ ਆਏ।ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਉ ਧਗੰਤ 
ਅਧਿਕਾਏ!। ਇਮ ਕਰ ਜੋਰਿ ਕਹੀ ਬਹੁ ਬਿਨਤੀ । ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ 
ਤਜਿ ਕਰਿ ਸਭਿ ਗਿਨਤੀ ॥ ੩੦ ॥ ਮੈਗੰਤਿ ਕਰੀ ਬਿਲੋਕਨ ਠਾਂਢੀ ।- 
ਪੁਰਹਿੰ ਆਸ ਇਨ ਮਨ ਰੁਚਿ ਬਾਵੀ-1 ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਮੁਸਕਾਇ ਬਖਾਨਾਂ । 

€ਪੁਰਹ ਕਾਮਨਾ ਸਕਲ ਸਥਾਨਾ॥੩੧॥ਰਹੈ ਕੁਆਰੋ ਡੋਰਾ ਨਾਮੁਂ।ਕਰ/ਹ 
ਸੇਵ ਬਾਸਹੁ ਹਮ ਧਾਮੂ! । ਸੈਗਤਿ ਸਹਿਤ ਸਿੱਖ ਸੋ ਰਾਵਾ । ਸੁਨਯੋਂ ਬਾਕ 
ਜਬਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਗਾਵਾ ॥੩੨॥ ਹਰਖਤਿ ਭਏ ਮਨਹੁੰ ਨਿਧਿ ਪਾਈ । ਤਬਿ 
ਕੈਨਯਾ ਗੁਰ ਸਦਨ ਪੁਚਾਈ । ਗੁਜਰੀ ਮਾਤ ਰਹੈ ਘਰ ਜਾਂਹਿ । ਕਰੀ 
ਬਿਠਾਵਨ ਲੋ ਕਰਿ ਤਾਂਹਿ॥੩੩॥ ਸਾਹਿਬਦੇਵਿ ਨਾਮ ਜਿਸ ਕੋਰ।ਮਸਤਕ 
ਟੇਕਿ ਸਾਸ ਕੇ ਪੈਗ । ਨੰਮ੍ਰਿ ਹੋਇਕੈ ਬੈਠੀ ਪਾਸ। ਗੁਜਰੀ ਆਸ਼ਿਖ ਕਰੀ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥ ੩੪ ॥ ਸੈਗਤਿ ਰਹੀ ਪਾਂਚ ਦਿਨ ਔਰ । ਬਿਦਾ ਹੋਇ ਪਹੁੰਚੀ 
ਨਿਜ ਣੌਰ । ਪੀਛੇ ਸਾਹਿਬਦੇਵੀ ਰਹੀ । ਰਿਦੈ ਪ੍ਰਤੱਗਜਾ ਕੀਨਸਿ ਅਹੀ ॥ 

੩੫॥-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਹਿ ਤ ਭੋਜਨ ਪਾਵੈ । ਨਤੁ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਛੁਧਿਤਿ 

ਬਿਤਾਵੈ]-1 ਪ੍ਰੋਮ ਬਿਲੋਕਿ ਨੌਮ ਜਿਨ ਕੀਨਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸਭਿ 

੧ਪਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ । “ਆਏ ਹਨ । ੧(ਰੁਰੂ ਘਰ ੨”) ਸਭ ਬਾਈਂ' (ਤੁਹਾਡੀਆਂ) ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ 

ਚੋਣ ।. #ਗੁਟੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਵਿਆਹਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਖ ਸਫਾ ੨੬੧੬ 

ਰਾਸ ੫ ਅੰਜੂ ੨੭ ਸਕ ੪੬ ਦੀ ਟੇਠਲੀ ਟੂਕ । “ਕੁਆਰੋ_ਡੋਰਾਂ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹ ਕਿ 
ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਵਾਰੈ ਰਹੇ । ਸੈ ਇਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰਕ 

ਵਿਵਾਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੀਏ । ਹਪਾਟ-ਸਿੰਧਿ। ਹਪਾ:-ਬਿਹਾਵੈ । 



ਸਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਪ ਸੂਰਜ । (੫੪੨੨) ਰਿ ੫ । ਅੰਨ ੨. 

ਬਿਧਿ ਚੀਨਾ ॥੩੬॥ ਤਿਸੀ ਹੇਤ ਕਰਿਕੈ ਇਕ ਬਾਰ । ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਤਿ ਸੁ 
ਕਜ਼ੁਨਾ ਧਾਰਿ।ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਜੇਂ ਨਹਿ ਹੋਇਤਿਸ ਦਿਨ ਖਾਇ ਅਹਾਰ 
ਨ ਸੋਇ॥ ੩੭ ॥ ਇਹੀ ਨਮ ਕਰਿ ਸਮਾ ਬਿਤਾਯੋ । ਇਕ ਦਿਨ ਸ਼ੀ ਪ੍ਭੁ 
ਦਰਸ ਦਿਖਾਯੋ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਮਸਤਕ ਟੇਕਾ/ਕ੍ਯਾ ਮਨਸਾਊ”ਕਾਂਹੇ 
ਜਲਧ ਬਿਬੇਕਾ” ॥੩੮॥ਨੰਮਿਰਿ ਸਲਾਜ ਤਰੇ ਕਰਿ ਨੈਨ । ਬਿਨਤੀ ਸਹਿਤ 
ਕਹਤਿ ਮੁਖ ਬੈਨ । “ਪੂਕੁ ਜੀ!ਇਕ ਸਤ ਕੀ ਅਭਿਲਾਖੈਅਪਰ ਬਾਸ਼ਨਾ 
ਕੋਇ ਨ ਰਾਖੈ ॥ ੩੯॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਆਪ ਕੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਉ'। ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਨਮ 
ਅਪਨ ਸੁਵਲਾਊ' । ਜਥਾ ਅਹੈਂ ਮਮ ਸਪਤਨਿ ਕੇਰੇ । ਚਹੋਂ ਤਥਾ ਮਨ 
ਆਪਨ ਹੈਰੇ! ॥ ੪੦ ॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਫੁਰਮਾਯੋ । ਭਲੋ ਮਲੋ- 
ਰਥ ਰਿਦੇ ਉਠਾਯੋ। ਕਹਾਂ ਮਨੋਰਥ ਇਕ ) ਸੁਤ ਕੋਰੇਪੁੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਯਸਿ 
ਤੋਰੇ॥ ੪੧ ॥ ਲਾਖਹੁੰ ਕੋ ਇਹੁ ਗਣਤ ਨ ਆਵੈ । ਜਗ ਮੈਂ ਥਿਰ ਨਿਤ; 
ਜਨਮ ਸੁ ਪਾਵੈਂਸਕਲ ਸਿੰਘ ਅਪਨੇ ਸੁਤ ਜਾਨੋਸੁਜਸੁ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਧਾਇ 
ਮਹਾਨੋ ॥ ੪੨॥ ਪੁੱਤ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰੋ ਭਯੋ । ਗੋਦ ਪਾਇ ੩ਡ ਹਮ ਨੇ 
ਦਯੋ । ਮਹਿਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਮੇਤ ਨਿਹਾਰਗੁਸਦਾ ਅਨੰਦ ਬਿਲੈਦੈ ਧਾਰਹ? ॥ 
੪੩॥ਸਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਭਈ ਅਨੌਦ।ਮਾਨਯੋਂਬਾਕ ਹਾਬ ਕਰਿ ਬੈਦ।ਮਸ- 
ਤਕ ਟੇਕਤਿ ਨਿਜ ਘਰ ਗਈ।ਸੈਤਤਿ ਜਾਨਿ ਹਰਖ ਨਿਜਾਂ ਭਈ॥੪੪॥ 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪਸੁਰਜ ਗ੍ਰਿੰ ਬੇ ਪੰਚਮਰੁਤ“ਸਾਹਿਬਦੇਵੀਕੋ ਡੋਰਾਆਵਨਾ'ਪ੍ਰਮੰਗਬਰਨਟੰਨਾਮ 
[ਥੇ ਅੰਨ ॥੧। ੨ , [ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਧਾਲਹ _ਸੇਵਕ] । 

ਦੋਹਰਾ ॥' ਇਕ ਸਿਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰੂ ਪਗ ਸੇਵ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰੈਨ । ਪੱਖਾ ਗਹਿ 
ਕਰਿ ਬਾਉ ਕੋ ਝੋਲਤਿ ਦੇਖਤਿ ਨੈਨ ॥੧॥ਚੌਪਈ॥ਨਾਮ ਜਗਾ ਗਿੰਘ ਤਿਸ 
ਕੋਕਹੇ।ਚਰਨ ਪਖਾਰਹਿ ਕਰ ਮਹਿ ਗਹੇ।ਚਾਂਪੀਕਰਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਉਰ ਧਰਿਕੈ। 
ਪਨਹੀ ਬਾਗੰਹ ਧਰਹਿ ਸੁਧਰਿਕੈਂ ॥ ੨ ॥ ਅਪਰ ਜਿ_ ਖਿਜਮਤ ਦਾਰ 
ਨਿਹਾਰੈਂ । ਤਿਸ ਕੇ ਸੋਗ ਈਰਖਾ ਧਾਰੈਂਕਟਕ ਬਾਕ” ਬਹ:ਬਾਰ ਕਹੈਤੇ । 
ਜਬਿ ਗੁਰ ਤੇ ਕਿਤ ਦੂਰ ਲਹੈਤੇ ॥ ੩॥ ਨਿਕਟ ਰਹਿਨ ਗੁਰ ਕੌ ਨਹਿ 
`ਸਹੈਂ' । ਮਨਹੁ ਸ਼ਰੀਕ ਆਪਨੋ ਲਹੈ । ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਕੁਛ ਮਨ ਨਹਿੰ ਧਰੈ। 
ਪ੍ਰੋਮ ਅਧਿਕ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰੈ ॥ ੪॥ ਬਹੁਤਾ ਨਹਿ ਏਲੌ ਕਿਹ ਸਾਥ ।'ਏਕ 
ਪਰਾਇਨ ਸੇ ਸੇਵਾ ਨਾਥ" । ਕਮਲ ਬਿਲੋਚਨ ਕੋ ਬਿਕਸਾਵੈ।ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਜ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਮਂਗਾਵ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ।ਤਗਾਵ ਉਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਖਿਦਮਤਗਾਰ 
ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸਨ । “ਕੌੜੇ ਵਕ । “ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹੈ। “ਪ =ਚਿਤ । 



ਸਰ ਘੂਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੪੨੩ ) ਰੁਤ ੫। ਅੰ£ ੨. 

ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੈ ॥੫॥ ਜਬਿ ਦੇਖੈ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਸਸਿ ਓਰਾ । ਲੋਚਨ ਕਰੈ ਚਕੋ- 
ਰਨ ਜੋਰਾ । ਉਰ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੁਰੂ ਭੀ” ਜਾਨੈ । ਯਥਾ ਭਗਤਿ ਕੋ ਬਿਸ਼ਨ 
ਪਛਾਨੈ ॥੬॥ ਇਕ ਦਿਨ ਸ਼ੀ ਪੂਭੁ ਪੋਢਤਿ ਭਏ। ਦਾਸਨਿ ਲਖਤੜੋ ਸੁਪਤਿ 
ਹਰ ਗਏ । ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਕੋ ਨਿਠੁਰ ਬਖਾਨੰੱ-“ਜਬਿ ਕਬਿ ਸੇਵ ਅੱਗੂ ਹੁਇ 
ਠਾਨੈਂ” ॥ ੭॥ ਸੇਵਕ ਅਪਰ ਜਿ ਕਰਹਿ ਨਿਕਾਸਨਿ” । ਆਗੈ ਤੂੰ ਹੋਵਤਿ 
ਸਭਿ ਦਾਸਨਿ” । ਤੋਰੇ ਸਮ ਕੋਤਿਕ ਬਨਿ ਆਗੇ'। ਛੋਰਿ ਟਹਿਲ ਕੋ ਨਿਜ 
ਘਰ ਭਾਗੇ ॥ ੮ ॥ ਅਬਿ ਤੇਰੀ ਬਾਰੀ ਦਿਖਿ' ਕੈਸੇ। ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਕਮਾ- 
ਵਹਿਂ ਜੈਸੇ! । ਸਠਿਕੈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨਹਿੰ ਭਾਖਾਪ੍ਰੇਮ ਧਰੇ ਸੇਵਾ ਅਭਿਲਾਖਾ 
॥ ੯॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਜਾਗੇਤਿਉ ਤੁਸ਼ਨਿ ਸੁਨੋ“ । ਬਿਨਾ ਭਾਵਨਾਂ ਤੇ ਸੋ ਗਿਨੇ' । 
ਰਾਤਿ ਬਿਤਾਇ ਉਠੇ ਲਖ ਪ੍ਰਾਤਿ।ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿ ਸੋ ਬਾਤ॥੧੦॥ 
ਬੈਠਿ ਦਿਵਾਨ ਮਝਾਰ ਹਕਾਰਾਂ । ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸੈਗ ਉਚਾਰਾ । “ਤੋ ਕਹੁ 
ਨਿਸਾਂ ਬਿਖੈ ਗਨ ਦਾਸ। ਕਹਤਿ ਹੁਤੇ ਕਯਾ ? ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥ ੧੧ ॥ 
ਗਿਰਾ ਕਠੋਰ ਸੁਨਾਈ ਪਰਤਿ । ਕੰਨ ਤੋਹ ਸਨ ਮਤਸਰ ਧਰਤਿ ?? 
ਸੁਨਿਕੈ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਤਿਨ ਆਖਾ।ਪਭੁ ਜੂ! ਮੜ ਕੋ ਕਿਹ; ਨਹਿ ਭਾਖਾ 
॥੧੨॥ ਕਯੋਂ ਮਤਸਰ ਕਿਨ ਕਰਨੀ ਅਹੈ” । ਮਮ ਉਰ ਚਾਹ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤਵ$ 
ਲਹੈਂ।ਦਿਸ ਮਹਿੰ ਸਾਂਛ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਂਹਿਨ।ਅਪਰ ਰਿੰਦੇ ਮਮ ਕੋ ਕਬਿ ਚਾਹ 
ਨ!॥੧੩॥ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸੁਨਿ ਬਚ ਸਾਰੇ। ਸਗਰੇ ਖਿਜਮਤਦਾਰ ਹਕਾਰੇ। 
ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਇ ਦਿਵਾਨ ਮਝਾਰੀ । ਮੰਗਵਾੱਇਵ ਬਾਸਨ ਭਰਿ ਬਾਰੀ 
॥੧੪॥ਇਕ.ਪਬਥਰੀ ਇਕ ਦਯੋ ਪਤਾਸਾ।ਆਇਸੁ ਦੀਨਸਿ ਦਾਸ ਜਿ ਪਾਸ। 
“ਇਨ ਦੋਇਨ ਕੋ ਜਲ ਮਹਿ ਧੰਰਯਹਿ। ਏਕ ਜਾਮ ਲੌ ਇਨਹੁਂ ਨਿਹਰਿ- 
ਯਹਿ!॥੧੫॥ਬਾਸਨ ਮਹਿ ਦੋਨਹੁੰ ਤਬਿ) ਪਾਏ । ਅਪਰ ਖਯਾਲ ਮਹਿੰ ਪੁਨ 
ਬਿਰਮਾਏ । ਏੇਕ ਪਹਿਰ ਬੀਤਯੋ ਤਬਿ ਚਹਜੋ । ਦਾਸਨ ਸਾਬ ਬਾਕ ਅਸ 
ਕਹ3॥੧੬।ਪਬਰੀ ਅਪਰ ਪਤਾਸਾ ਜੋਊ।ਨੀਰ ਨਿਕਾਸਿ ਆਨੀਐਦੋਊ” 
ਪਾਣੀ ਬਿਖੈ ਪਾਨ ਜਬਿ ਡਾਰ।ਪਾਹਨਕੋ ਤਤਕਾਲ ਨਿਕਾਰਾ॥੧੭॥ਢਰਯੋ” 

“ਕਰਦਾ ਹੈ । "ਕੱਢ ਦੇਮੈ'। । ੨ਦਾਸਾਂ ਤੋਂ । $ਰੇ ਜਹੇ ਕਈ ਅੱਗੇ ਬਣੇ । “ਦੇਖੀਏ । #ਜਾਗਦੇ 
ਸਨ, ਦੁੱਪ ਚਾਂਪ £ੁਣਦੇ ਰਹੇ । “ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਹੈ । "ਮੇਰੇ ਰਿਦੇਵਿਚ 
ਆਪਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਲੈਣ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ । ੯ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਭਾਂਡਾ । "“ਘੁਲਿਆ । 
#ਂਪ:=ਹੀ। _7ਪਾ:=ਜਾਗ੍ਹਤ। __7੫:-ਠੁਛ। _ ਉਪਾ:=ਤੁਮ । _ ?)ਪਾ੪-ਤਿਨ । 



! _ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂਰਜ । (੫੪੨੪ ) ਨ ਰੂਭ ੫ । ਅੰਮੂ ੨. 

'ਪਤਾਸਾ ਪਾਨੀ ਹੋਵਾ । ਤਿਸੁ ਅਕਾਰ ਕੋ ਨਾਂਹਿਨ ਜੋਵਾਂ । ਇਮ ਦਿਸ਼ਾਾਂਤ 
ਦਿਖਾਇ ਸਭਿਨਿ ਕੋਬਿਦਤਿ ਕਰਨ ਕੋ ਕਹੋ ਬਚਨ ਕੋ ॥੧੮॥ “ਕੋਮਲ 
ਮਧੁਰ ਪਤਾਸਾ ਜੋਇ । ਮਿਲਿ ਜਲ ਸੇਗ ਏਕ ਰਸ ਹੋਇ । ਹੁਤੋ ਕਠੋਰ ਜੁ 
ਪਾਬਰ ਬਿਰਸ/ਤਿਸਕੋ ਅੰਤਰ ਨੀਰ ਨ ਪਰਸ॥੧੯॥ਤਿਮਜਾਨੋ ਇਹ ਦਾਸ 
ਹਮਾਰੇ । ਸੁਨਹੁ ਖਾਲਸਾ ਕਰਿ ਨਿਰਧਾਰੇਸਦਾ ਸਮੀਪ ਹਮਾਰੇ ਰਹੇ। ਏਕ 
ਨਹੀਂ ਗੁਨ ਮਨ ਮੈਂ ਲਹੇ॥੨੦॥ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਿਖ ਚਲ ਆਵਤਿ।ਸ਼ਰਧਾਲੂ 
ਧਰਿ ਭਾਉ ਸਮਾਵਤਿ । ਸਾਕਤ ਦਾਦਰ ਜਲ ਮਹਿਂ ਬਾਸਾ । ਗੁਰ ਗੁਨ 
ਕਮਲ ਸਾਰ ਨਹਿ ਤਾਸਾ॥੨੧॥ਅਵਗੁਨ ਜੇ ਸਿਬਾਲ ਕੇ ਗ੍ਾਹੀਂਮਗਕਾਨ 
ਅਨੁੱਦ ਸਮ ਰੈਧ ਨ ਪਾਹੀਂ੧ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਲਿ ਨਿਕਟਨਰਹੈਂਪਖੋਜਿ ਖੋਜਿ 
ਗਰ ਕਮਲ ਜਿ ਲਹੈਂ= ॥ ੨੨ ॥ ਤਾਤਕਾਲ ਰਸ ਲੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈਂ । ਸਾਰ 
ਗੂਹੀਨ ਅਸਾਰ ਲਖਾਵੈਂ”। ਸਾਕਤ ਬਾਇਸ, ਸੈਤ ਮਰਾਲ । ਮੈਗ। ਰਹੇ ਭੀ 
_ਅਖੁਨੀ ਚਾਲ'॥੨੩॥ਚੀਚੜ ਜੋਕ ਲਗੈਂ ਥਨ ਮਾਂਹੀ।ਰੁਧਰ ਪਾਨਹਪੈ ਗੁਨ 
ਲਖਿ ਨਾਂਹੀ? । ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਕਹਿ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ । ਤਾੜਨ ਕਰੇ ਦਾਸ 

_ ਤਿਸ ਬਾਰਾ ॥ ੨੪॥ “ਸਿਖ ਸ਼ਰਧਾਲੁ ਬਿਸਾਲ ਕਿ ਨਾਲ” । ਕਰਤਿ ਮੂਢ 
ਮਤਿ ਮਤਸਰ ਜਾਲ । ਜੇ ਕਰ ਹਮਨੇ ਪੁਨ ਪਹਿਚਾਨੇ । ਤੁਮ ਕੌ ਦੌੱਇ 

ਸਜ਼ਾਇ ਮਹਾਨੋ? ॥ ੩੫॥ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਕੌ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਇ । ਸਨਮਾਨਕੋ 
ਕੋਮਲ ਬਚ ਗਾਇ।ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਕਰ ਤਬਿ ਸਭਿ ਦਾਸ । ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਪਗ 
ਪੰਕਜ ਪਾਸ ॥ ੨੬॥ ਬਖ਼ਸ਼ਾਵਨ ਔਗੂਨ ਸਭਿ ਕਰੇਂ । ਗੁਰ ਕੋ ਬਾਕ ਰਿਦੇ 
ਮਹਿ ਧਰੈਂ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਜਾ ਦਿਖਰਾਈ । ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰ ਗੋਸਾਈ' 
॥੨੭॥ ਭੀਮਚੈਦ ਕਪਟੀ ਮਤਿਮੰਦ । ਲਰਤਿ ਮਰਤਿ ਦੁਖ ਪਾਇ 
ਬਿਲੈਦ । ਵਹਿਰ ਮੇਲ ਕੀ ਬਾਤ ਬਨਾਈ । ਅੰਤਰਗਤੀ ਵਿਰੋਧ ਉਠਾਈ 
”(ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਤ, ਖੁਹਲਕੇ ਦੱਸਣ ਲਈ । ੨ਰੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਰੂਪੀ ਕਵਲ ਦੀ। ੩ਅਵਰੁਣਾਂ 

ਫੂਪੀ ਜਾਲੇ ,ਮਿਵਾਲ) ਦੇ ਗਹਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। “ਭਾਵ, ਜਿਵੇ ਵਡੂ ਕਮਲ ਦੀ 
ਸੁਰੀਧੀ ਨਹੀ ਮਾਣਦਾ ਤਿਵੇ' ਸਾਕਤ ਗਿਆਨ ਅਨੰਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦਾ । ਮਾਟ੍ਹ ਮ: 

੧ ਫਿਚ ਦੇ ਬਿਮਲ ਮਬਾਰ? ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਕਥਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ! ਪਸ੍ਹਗਾਲੂਆਂ 

ਰੂਪੀ ਭੌਰੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ) ਕੈਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦ । ੬ਜ ਬੋਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਕਵਲ ਨੂੰ ਲੰਭ 
ਲੈਂਦੇ ਹਨ ।“ਸਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਮੈਸਾਰ) ਨੂੰ ਅਸਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ । ਕਾਂ, £ੱਸ . 
ਭਾਵੇਂ) ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਭਾਵ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਰਹਿਣ (ਪਰ ਫਿਰ) ਬੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ! 

€ਪਰ ਦੱਧਦਾ ਗੁ= ਨਹੀਂ' ਜਾਣਦੇ । ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ -ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਾਂਰ ਵੱਫ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । 

੧6ਬ੍ਹੂਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਘ ਦੇ ਨਾਲ । 



ਮੀ ਗੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । _ (੫੪੨੫) 6$ ਰਿ੫।ਅੰਗ੨, 

॥ ੨੮ ॥# ਨਿਜ ਮੰਤ੍ਰ ਕੋ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਇ । ਮਸਲਤ ਕੀਨੀ ਮਿਲਿ 
ਸਮੁਦਾਇ।“ਅਬਿ ਤੋ ਸ਼ਾਤਿ ਬਖੇਰਾ ਭ&।ਤਉ ਪੰਥ ਦੇਖਉ ਬਿਰਧਯੋ॥੨੯॥ 
ਲੜਨ ਗੁਰੂ ਸੈਗ ਬਨਹਿ ਨ ਕੋਈ।ਸੁਭਟ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਮਾਰਤਿ ਸੋਈ। ਦਿਨ 
ਪ੍ਰਤਿ ਹੋਵਹਿ ਖਰਚ ਬਿਸਾਲਾ। ਰਾਖਹੁ ਸੈਧਿ ਗੁਰੂ ਕੈ ਨਾਲ॥੩੦॥ਜਬਹਿ 
ਦਾਵ ਕੁਛ ਲਗਹਿ ਹਮਾਰੇ । ਆਨੰਦਪੁਰਿ ਤੇ ਦੇਹਿ ਨਿਕਾਰੇ । ਸ਼ਾਮ 
ਉਪਾਇ ਪ੍ਰਿਥਮ ਇਹ ਕਹੈਂ । ਜੇ ਨ ਬਨੈ ਤੋਂ ਦੂਜੇ” ਗਹੈਂ ॥ ੩੧॥ ਰਾਜ- 
ਨੀਤ ਕਰਨੀ ਬਨਿ ਆਵੈ।ਸੈਧਿ ਕਰੇ ਕਾਰਜ ਹੁਇ ਜਾਵੈ। ਗੁਰ ਢਿਗ ਰਹੈ 
ਵਕੀਲ ਹਮਾਰੋ । ਲੋਹਿ ਭੋਤ ਸਭਿ ਕਰਿ ਨਿਰਧਾਰੋ॥੩੨॥ ਇਕ ਤੋਂ ਸਿੰਘ 
ਕਰੈਂ ਨੁਕਸਾਨ । ਬਰਜਤਿ ਰਹੈ ਹੋਹਿ ਤਿਸ ਥਾਨ।ਚਤਰ ਸੁਮਤਿ ਮਹਿੰ” 
ਜੋ ਮਿਲਿ ਜਾਇ। ਅਸ ਨਰ ਭੇਜਹਿੰ ਮਤੋ ਪਕਾਇ! ॥੩੩॥ ਅਪਨੇ ਸਚਿ- 
ਵਨ ਮਹਿ ਤੇ ਬੀਨ।ਪੰਮਾ ਮਾਚੜ“। ਲਖਕੋ ਪ੍ਰਬੀਨ । ਤਿਸ ਕੋ ਸਭਿ ਗਾਥਾ 
ਸਮੁਬਾਈ । “ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਕਣ ਰਹਹੁ ਤਹਿ ̀  ਜਾਈ ॥ ੩੪॥ ਦਾਵ ਘਾਤ 
ਸਭਿ ਮਤਿ ਮਹਿੰ ਧਰੋ। ਹਮ ਧੈ ਲਿਖਿ ਲਿਖਿ ਪਠਵਨ ਕਰੋ। ਜਬਿ ਜਾਨ- 
ਹਿੰਗੇਂਂ ਸਰ ਹੈ ਕਾਰ/ਤ।ਬ`ਹੀ ਪੁਰਿ ਤੇ ਦੇਹਿ ਨਿਕਾਰ॥੩੫॥ਇੱਤਯਾਦਿਕ 
ਬਹੁ ਕਪਟ ਸਿਖਾਯੋ । ਕੁਛ ਅਕੋਰ ਦੈ ਚਹਤਿ ਪਠਾਯੋ । ਸੁੰਦਰ ਚੈਚਲ 
ਬਲੀ ਤੁਰੈਗ । ਡਾਰਿ ਜ਼ੀਨ ਜ਼ਰਿ ਕਸਿ ਕੋ ਸੈਗ”॥ ੩੬॥ ਜਗ ਬੈਦੂਕ 
ਅਜਾਇਬ ਆਈ। ਸੋ ਭੀ ਸਤਿਗਰ ਹੇਤ ਪਠਾਈ:-/ਹਾਥ ਬੈਦਿ ਬਿਨਤੀ 
ਬਹੁ ਕਰਿਕੇ । ਮਹਾਂ ਸੁਮਤਿ ਤੇ ਰਹੁ ਢਿਗ ਗੁਰ ਕੋ!॥ ੩੭ ॥ ਬਹੁ ਸਿੱਖੜਾ 
ਕੋਂ ਦੀਨਿ, ਪਠਾਯੋ । ਚੜ੍ਹ ਪੰਮਾ ਪੂਭੁ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਆਯੋ । ਉਤਰਜੈ ਆਨਿ 
ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਾਹੀ । ਪੂਰਬ ਸੁਧ ਪਠਿ ਦ੍ਰਾਰੇ ਤਾਂਹੀ ॥ ੩੮॥ ਪੂਭੁ ਸੁਨਿਕੈ 
ਕਰਿਵਾਯਹੁ ਡੇਰ।ਹਿਤ ਸੇਵਾ ਨਰ ਪਠਿ ਤਿਸ ਬੇਰ॥ਰਾਜਨੀਤਿ ਜਗਮਹਿੰ 
ਬਿਰ ਜੈਸੇ । ਕਠਗ਼ੀਧਰ ਬਰਤੈਂ' ਸਭਿ ਤੈਸੇ ॥ ੩੯॥ ਰਹਿਨ ਹੇਤ ਢਿਗ 
ਸਦਾ ਤੁਮਾਰੇ । ਭੇਜਯੋ ਭੀਮਚੇਦ ਹਿਤ ਧਾਰੇ । ਹਿਤ ਰਾਵਰ ਕੇ ਪਠੀ ਉਪਾ- 
ਮੈ੨ । “ਦੂਜੇ (ਉਪਾਵ) । ੧(ਸਾਭਾ ਵਕੀਲ) ਰੋਕਦਾ ਰਹੇਗਾ _ਤਿੱਥੇ ਰਹਿਕੇ । ਦਸੂਮਤ ਵਿਚ 
ਪ੍ਰਬੀਨ (ਵਕੀਲ) ਜੇ ਮਿਲੇ । “ਮਚਲਾ, ਜਿੱਦੀ । (ਅ) ਮਾਚੇ ਤੋੜ ਦਾ ਨਖੇਪ ਮਾਚੜ, ਅਢੀਮੀ । 
(ਦ) ਨਿਰਲੱਜ । (ਅਸੀਂ) ਜਾਣਾਂਗੇ । “ਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਕੇਸੀ ਹੋਈ । "ਪੰਮਾ ਝੋਲਿਆ:- 

“ਇਹ ਸੌ ਸਾਖੀ ਦੀ ੩੯ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਹੈ । ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਪਾਠ ਮਾਚੜ ਹੈ ਛਾਪੇ 
ਵਿਚ ਪਾਠ ਪਾਚੜ ਹੈਸੀ । ਸੌ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਬੀ ਪਾਠ ਮਾਚੜ ਹੈ । ਮਾਚੇ_ਤੌਜ ਵੜੇ ਅਫੀਮੀ ਨੂੰ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਉਸੇ ਦਾ ਮੈਕੇਪ ਮਾਚੜ ਹੈ । ਪਾਂਚੜ ਬਹੁਤਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ । 

੫ 0 14 << 



ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੪੨੬ ) ਰਿਤੁ ੫.। ਅੰਮੂ ੩. 

ਯਨੀਪਰਸਨ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਮ ਪਾਯਨ”॥੪੦॥ ਨਿਜ ਆਗਵਨ ਹੇਤ 

ਸਭਿ ਭਨਿਯੋ । ਗੁਰ ਪਰਵਾਰ ਸਭਾ ਜੁਤਿ ਸੁਨਿਯੋਉਤਰ ਪਰਜੋ ਸੋ ਨਿਸਾ 

ਬਿਤਾਈ । ਪ੍ਰਾਤਿ ਭਈ ਬਹੁਰੋ ਵਿਖਰਾਈਂ ॥ ੪੧॥ ਇਤਿ 1] ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ 
ਮਰਜ ਰ੍ਰਿੰ£ ਪੰਚਮ ਟੁੰ> “ਦਾਸਨਾੰ 7 ਪ੍ਰਮਿੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਦੁਤੀਓ ਅੰਸੂ ॥ ੨ ॥ 

ਤੇ. [ਪੰਮਾ ਮਾਚੜ ਦੂਤ ਹੋਕੇ ਰਿਹਾ । ਘੋੜੇ ਦੋਟੇ ,। 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਾਂ ਲਗਾਇ ਕਰਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਖਾਲਸਾ ਆਇ। ਸੋਢੀ 

ਬੇਦੀ ਬ੍ਰਿੰਦ ਢਿਗ ਸ਼ੋਭਤਿ ਜਿਉ' ਸੁਰਰਾਇ ॥ ੧ ॥ ਰੌਪਈ ॥ ਪੰਮਾ ਮਾਚੜ 

ਨਿਕਟ ਹਕਾਰ।ਲਏ ਅਕੋਰਨ ਆਵਨਿ ਧਾਗ਼। ਖਰੋ ਤੁਰੇਗ! ਖਰੋ ਕਰਿ 
ਆਗੇਤੁਪਕ ਧਰੀ ਦੈ ਦੇਖਨਿ ਲਾਗੇ॥੨॥ਕਰਿ ਜੋਰਤਿ ਠਾਨਤਿ ਭਾਂ ਨਮੋ। 
ਬੈਠਕੋ ਨਿਕਟ ਸਛਲ ਤਿਹ ਸਮੋ । “ਭੀਮਚੈਦ ਨ੍ਰਿਪ ਕੀਨਸਿ ਬਿਨਤੀ । 
ਕਰੀ ਸੈਧਿ ਤੁਮ ਸੋ ਤਜਿ ਗਿਨਤੀ॥੩॥ਜਾਨਤਿ ਭਾ ਚਿਤ ਹਹੁ ਗੁਰਸਾਚੇ। 
ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਨ ਮਹਿ ਜਿਸ ਚਿਤ ਰਾਚੇ'।ਸਭਾ ਬਿਖੈ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਅਸ ਬੈਨ । 

__ਕਹਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਸ ਦਿਸ਼ਿ ਕਰਿ ਨੈਨ ॥ ੪॥ ਸ਼੍ਰੀ £੪ਵਾਂਕ ॥ €ਪੌਮਾ ਵਜ਼ੀਰ । 

ਆਖਰ ਬਿਪੀਰ”। ਬਾਮਨ ਕਾ ਬੋਲ। ਸਮਝ ਬਿਨ ਸੋਲ“ਂ । ਰਾਜਪੂਤ 
ਕੀ ਜਾਤ ।ਨ ਮੀਤ ਸਾਧੂ ਨ ਤਾਤਿ ਮਾਤਿ॥ ਹੋ ਹੋਰ ॥ ਜੇ ਰਤੁ ਲਰੀ ਕਪੜੈ 

ਜਾਮਾ ਹੋਇ ਪਲੀਤੁ ॥ ਜੋ ਰਤੁ ਪੀਵਹਿ ਮਾਣਸਾ ਤਿਨ ਕਿਉ ਨਿਰਮਨ_ਚੀ:”੧ ॥ 

ਚੌਪਈ॥ ਤਰਕਤਿ ਗੁਰ ਕੋ ਬਾਕ ਸੁਨੋ ਜਬਿ । ਹੇਤ ਹਫਾਵਨਿ ਪੰਮਾ ਕਹਿ 
ਤਬਿ/ਸੁਨਹੁ ਪ੍ਰਭੂ ! ਕੋ ਕਰਹ ਕਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਪਛੁਤਾਇ ਪਰੈ ਜੋ ਸ਼ਰ- 
"(ਆਪ ਦੇ) ਕਮਲਾਂ ਵਰਰੋ, ਚਨਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾਂ (ਕਦਿੰਦੇ ਸਨ) ਭਾਵ ਮੱਥਾ 

ਟੇਕਦੇ ਸਨ । “ਵਿਰ ਸਵੇਰ ਟੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿਤੀ । ਿਸ ਅ) ( ਭੇਵਾ) ਸਵੇਰ 2ਈ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ । 
` ਬੰਗਾ ਘੋੜਾ । $ਸੰਤ ਨੂੰ ਬੇਪੀਰਾ (0 । “ਟੰਢ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ । >ੁਖਦਾਈ ) ਹੈ ਪਰ 

ਵਿ ਨੂੰ । ਸੈਸ ਸੇਲ=ਟਂਢਾ| । (ਅ) ੇਲਾਂ (ਆਟ) ਏ ਸਮਝੀ ਦਾ ਹੈਇਸ ₹7ਹਮਣ 

ਦਾ ਬਚਨ) । $ਨਾਂ ਸਾ£ ਦੀ ਤੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ । 
੧ਪਾ:- ਸਮਬ ਬਿਨਮੋਲ । 1ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਰਾਂਜ ਕਰਟ ਹਾਰਾਂ ਤੋ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ 

ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਾਤਾਂ ਪਿਤਾ ਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਹਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵ` ਅਖਤ ਹੈ “ਰਾਜ ਪਿਆਰੇ 

ਰਾਜਿਆਂ ਵੀਰ ਦੁਪਰਿਆਟੇ” । ਰੁ ਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਾੜੀਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦਗੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੈ 

ਦੁਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਲ ਸੈਨਤ ਹੈ । ਇਹੋ ਭਾਵ ਅਗਲੇ ਵਾਕ (ਮੰਗ ੧੦) ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ 
ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵੇਰ ਜੈਮਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਹਨ, ਏਹ ਲੋਕ ਪਾਲਣਹਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪੁਤਰ ਮਿੱਤਰਾਂ 
ਤੱਕ ਨੂੰ ਬੀ ਮਾਰਟੋ ਨਹੀਂ ਫਲਦੇ । ਗੁਨੂ ਜੀ ਜਣਾ ਇਹ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੰਮਾ ਬੀ ਦੈ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੇਲਣ ਵਾਲੇ ਬੀ ਕਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । 

3ਇਹ ਸਲੋਕ ਮਾਬ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਹੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਥਜ । ( ੫੪੨੭ ) ਰਿਤੁ ੫ ।ਅੰ:ਤ. 

ਨੀ॥੫ ॥ ਤਿਸ ਕੌ ਤਕਾਗਨਿ ਨਹਿ ਬਨਿ ਆਵੈ । ਏਵ ਆਪ ਸਮ ਗੁਰੂ 
ਅਲਾਵੈ'! । ਅਪਰ ਸਿੱਖ ਸੋਢੀ ਗਨ ਪਾਸ । ਸੁਨਿ ਦਇਦਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਤਿ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥ ੬ ॥ “ਮਹਾਰਾਜ ! ਇਸ ਹੀ ਬਿਧਿ ਅਹੈ । ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਵਰ 
ਅਬਿ ਕਹੈਂ।ਤਉ ਦੇਖੀਅਹਿ ਆਪ ਬਿਚਾਰ । ਨਿਤ ਹੀ ਕਰਨ ਜੈਗ ਬਲ 
ਧਾਰਿ॥>॥ਮਾਰਨ ਮਰਨ ਹੋਤਿ ਸਮੁਦਾਈ.ਯਾਂਤੇ ਭਲੀ ਨ ਨੀਤ ਲਰਾਈ। 
ਕਰਨੀ ਸੈਧਿਂ ਅਹੈ ਅਬਿ ਨੀਕੀ । ਇਮ ਇੱਛਾ ਹੈ ਸਭਿ ਕੇ ਜੀਕੀ ॥ 
੮॥ ਜੁੱਧ ਬਿਸਾਲ ਭਏ ਬਹਤੇਜੇ । ਲਰਤਿ ਹਜ਼ਾਰੋ' ਸੁਭਟ ਨਿਬੇਰੇ॥ ਇਮ 
ਸੁਨਿਕੈ ਸਭਿ ਤੇ ਗੁਨਖਾਨੀ।ਕਰਤਿ ਸੁਨਾਵਨ ਈਲੋਂਬਾਨੀ॥੯॥੧੧£ਖਵਾਕ। 
“ਅਧਿਕ ਭਲਾ ਰਜਪੂਤਿ ਕੁਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੈਮਨਾ ਸ਼ਤਰ । ਪਾਲਨ- 
ਹਾਰਿਆਂ ਮਾਰਿਕੈ ਪੁਤਿ ਮੀਤ ਸਿਰ ਕਤਰ“ ॥੧੦॥ ਭਲਾ ਨ ਹੋਇ ਪਹਾ- 
ੜੀਆ ਸਮੁਝਿ ਬਿਸਾਹੀ ਲੇਯ=। ਆਇ ਭੀੜ ਸਾਧੂ ਬਨੌਂ' ਦਗ਼ਾ ਬਾਪ ਕੌ 
ਦੇਯ” ॥ ੧੧ ॥ 'ਘਰਿ ਮੈਂ ਐਨ ਦੁਧ ਭਾਤ ਬਹੁ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਵਨ ਮਾੜ । 
ਕਰੋ ਮੀਤ ਤਬਿ ਪਰਬਤੀ ਸਮੇ ਕਾਮ ਕੇ ਬਾੜ'।੧੨॥ ਬਾਤ ਕਰੈ' ਅਤਿ” 
ਮੋਹਿ ਕੀ ਅੰਤਰ ਦੁਬਿਧਾ ਪੂਰਲੈਣੇ ਸਿਉ' ਖਾਣੇ ਭਲਾ ਬਿਪਤਾ ਦਿਖਿ 
ਰਹਿ ਦੂਰ"॥੧੩॥` ਚੌਪਈ ॥ ਸੁਲੋ ਸਭਾ ਸਭਿ ਏਵ ਪਹਾਰੀ । ਕਰਹਿ ਦਗਾ 
ਨਿਜ ਬਾਪ ਸੈਗਾਰੀ । ਹਮਰੇ ਸੈਗ ਕਹਾਂ ਸੁਧ ਹੋਇ । ਕਟੁ ਤੁੰਬੀ ਕਬਿ 
ਮਧੁਰ ਨ ਜੋਇ॥੧੪॥ਸ੍ਰਾਂਨ ਪੁਛ ਕਬਿ ਹੋਇ ਨ ਜੂਧੀ । ਜੇ ਨਲਕੀ ਮਹਿ 
ਰਾਖਹਿੰਂ ਰੂਧੀ'"।ਜਿਸ ਕਿਸ ਕੌ ਜਿਮ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ । ਕਬਹੁ ਨ ਬਿਨਸੈ 

ਡਾਢਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਹੜੇ ਜੰਮਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਦੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ [! ਆ ਵੱਬੈਕਤੀ ਹੈ ੈ ] 1 
“ਪਾਲਣਹਾਰਿਐਆੰ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਇੰ ਤਰ ਦਾ ਸਿਰ | (ਤਕ, ਕਫ ਲੈੱਦੇ ਹਨ । '੬ਹਾੜੀਆਂ ਫੋ ਫੋਲੋ 
ਭਲਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਵਿਸਾਂਹ ਸਮਝਕੇ ਕਰੇ । 2( ਆਪਣੇ ਤੇ ) ਭੀੜ ਆ ਝਣੇ ਤਾਂ 
ਸਾਧ (ਤੱਕ) ਬਣਕੇ ਬੀ ਉਤ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਟੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਆ ਬਣੇਂ ਤਾੰ ) ਪਿਊ ਨੂੰ 
ਬੀ ਦਗ਼ਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । "(ਜੇ ਆਪਣੇ) ਘਰ ਵਿਚ ਅੰਨ ੧੫ ਕਤ ਬਹੁਤ ਟੋਵੇ ਤੇ ਦੇਣ ਵਿਚ 
ਬਦੁਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਟੋਵੇਂ ਤਾਂ :ਹਾੜੀਏ ਨੂੰ ਮਿੱ. ਬਣਾ ਲਓ; ਪਰ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮ ਪਏਰ ਪਹ= 
ਜੀਆ ਬਾਂਬ ਇਸਤ੍ਰੀ ਵਾਂਗ ਨਿਕੰਮਾ ਸਾਬਤ ਦੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕੋਕਤੀ ਹੈ “ਪਹ ੀਏ ਮਿਤ 
ਕਿਸ ਕੇ ਭਤ ਖਾਇਆ ਐ ਐ ਖਿਸਕੇ? । €ਪਿਆਰ- ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ॥੮ਟ' ੮ ਬਿਥਾਂ 
ਨਾਲ ਭਰੇ ਟੋਏ ਹਨ । "“ਲੈਣ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਵਿਪਤਾ ਦੇਖਕੇ ਪਰੇ ਹਟ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ""ਭਾਵੇ' ਨਲੜੀ ਵਿਚ ਪਾਕੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀਏ । 

`_ ਕੱਸ ਸਾਥੀ ਦਾ ਪਾਠ “ਅਤਿ ਹੈ, ਹੋਰਥੇ “ਅਬ ਤੇ “ਅਬ! ਬੀ ਹੈ। 



£! ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ॥ ___ | ਪੁ੪੧੦. ਤਿਤੁ ੫। ਗੰਟੂ ੩, 

ਕਰੈ ਉਪਾਇ ॥ ੧੫॥ ਹੁਮ ਕਯਾ ਕਹੈ ਸਕਲ ਤੁਮ ਜਾਨੋ । ਪਰ ਇਹ 

ਬਾਤ ਭਲੀ ਨਹਿ ਮਾਨੋ? । ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਤੇ ਸਭਿਹਿਨਿ ਤਬਿ ਕਹਨੋ। “ਮਬਿ 

ਤੋ ਮੇਲ ਅਛੇਰੋ ਲਹਜੋ॥॥੧੬॥ ਸਾਹਿਬ ਪੁਨ ਤੂਸ਼ਨਿ ਕਰਿ ਰਹੇ। ਸਭਿ ਕੀ 

ਮਭਿ ਲਖ ਕਜੋਹੁੰ ਨ ਕੰਹੇ' । ਪੰਮਾ ਰਹਨ ਲਗੜੋ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਅਨਕ 
ਬਿਧਿਨਿ ਕੀ ਬੁ` ਧਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥੧੭॥ ਨਿਤ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੈ।ਸਕਲ 

3ਦ ਕੋ ਨਿਜ ਮਤਿ ਧਰੈਸੁਮਤਿਵੈਤ ਬਹੁ ਚਤੁਰ ਸਿਆਨਾ। ਮਿਲ ਮਿਲਿ 

ਸਭਿਨਿ ਮੈਗ ਹਿਤ ਠਾਨਾਂ ॥ ੧੮॥ ਗਰ ਭੀ ਲਗੇ ਵਿਸਾਹੁੱਕਰਨ ਕੌੋਂ । 
ਬੋਲਹਿ ਤਿਹ ਸੋਂਹੇਤ ਧਰਨ ਕੋਂਪਗੁਰ ਢਿਗ ਬਿਨੈ ਭਨੰ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਕੀ। 
ਮਨ ਮਹਿੰ ਖੋਟ ਕਪਟ ਕਰਿ ਸੁਧ ਕੀਂ॥੧੯॥ਭੀਮਚੈਦ ਢਿਗ ਲਿਥੈਪਣਾਵੈ। 
ਨਿਤ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਬਰਤਨਿ ਜਿਮ ਆਵੈ । “ਅਬਿ ਮੇਰੇ ਬਸ ਸੈਂ ਗੁਰ ਹੋਏ । 

ਬੋਲੈ ਮਧੁਰ ਸੁ ਆਦਰ ਜੋਏ“ ॥ ੨੦ ॥ ਅਨਿਕ ਬਾਤ 'ਸੈਂ ਕਹੇਂ ਕਰਾਵੇਂ । 

ਕੋਤਿਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਸੁਧਰਾਵੋਂ? । ਪਢਿ ਪਢਿ ਭੀਮਚੇਦ ਹਰਖਾਵੈ । “ਆਛੀ 
ਭਈ ਜੁ ਗੁਰ ਬਸ ਆਵੈ” ॥ ੨੧॥ ਸਿੱਖਨਿ ਕੇ ਸਮ ਬਨਿ ਕਰਿ ਪੰਮਾ । 
ਬਿਨਤੀ ਕਰਹਿ ਸੁਧਾਰਹਿ ਕੈਮਾ । ਜਿਮ ਪ੍ਰਭੁ ਹਰਖੰਤਿ ਤਿਮ ਹੀ ਕਹੈ । 
ਤਿਮ ਹੀ ਕਾਰ ਕਰਨ ਚਿਤ ਚਹੈ ॥੨੨॥ ਇਕ ਦਿਨ ਲਿਖਿ ਭੇਂਜੀ ਸੁਧ 

ਐਸੇ/ਰਾਰ ਕੇ ਹਯ ਕੋਤਲ ਬਲ ਹੈਸੇਪਤਸਕਰ ਪਠਹੁ ਲੋਹ ਕਢਵਾਇੀ। 

ਸਰਬ ਭੋਤ ਕੋ ਦਿਯੋ ਜਨਾਇ॥੨੩॥ ਗਿਰਪਤਿ ਭੀਮਚੈਦ ਸੁਧ ਪਾਏ। 
ਭੇਵ ਜਨਾਯੋ ਚੋਰ ਪਠਾਏ(ਨਿਸਾ ਅੰਧੋਰੀ ਮਹਿ ਸੋ ਲਾਗੇਲੇ ਕਰਿ ਗਮਨੇ 
ਮੁਢ ਅਭਾਗੇ ॥ ੨੪ ॥ ਕੁਪਤਿ ਕੋ ਦੀਨੋ ਤਬਿ ਜਾਇ । ਦੇਖਤਿ ਚਪਲ 

ਰਹਕੋ ਹਰਿਖਾਇ । ਪੁਨ ਪੰਮਾ ਗੁਰ ਕੇਰ ਖਜ਼ਾਨਾਂ । ਕਰਹਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਮਹਿੰ 
ਧਰਿ ਜਿਸ ਥਾਨਾ॥੨੫॥ਜਿਤਿਕ ਸ਼ੁਮਾਰ"ਸਰਬ ਹੀ ਲਹੈਤਸਕਰ ਕਰਮ 

ਸਾਧੁ ਬਨਿ ਰਹੈਗੁਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭਿ ਜਾਨੈਂਤਉ ਨ ਮੁਖਿ ਤੇ ਬਿਦਤ 
ਬਖਾਨੈਂ ॥ ੨੬ ॥ ਅਪਰ ਖਾਂਲਸਾ ਸੋਢੀ ਆਦਿ । ਸਭਿ ਸੋਂ ਪੰਮਾ ਕਰਿ 
੧ਕੁਬ ਨਾ ਕਿਹਾਂ । “ਇਤਬਾਰ । <ਜਦੋਂ' (ਪੰਮੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਕ ਬੀ) ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਹ (ਅੱਗੋਂ) 

ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । “ਕਪਟ ਕਰਕੇ ਖਬਰ ( ਭੀਮ ਵੇਦ ਨੂੰ] 7 ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਪਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਹਨ । ਗੁਰ ਕੀ ਖਾਸ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਬੜੇ 

ਤਕੜੇ ਹਨ । “ਜਿੱਥੇ ਧਰਦੇ ਸਨ (ਖਜ਼ਾਨਾ) । ਦਗਿਣਤੀ । 
#ਗਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉਪਰ ਬੇਵਸਾਹੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਾਂ ਦੁਣ ਤਾਅਨੇ ਬੋਲੀ 

ਵਿਚ ਸੁਬਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ । 1ਪਾਂ-ਸੁਖ । 



£$ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । ( ੫੪੨੯ ) ਰੁਤ ੫ । ਅੰਮੂ ਤ, 

ਜੈਬਾਦਿ ! ਲਿਯੇ ਰਿਬਾਇ ਲਬੈ ਹਿਤ ਸਾਚਾ। ਕਨਕ ਕਲਸ ਜਿਮ ਬਿਚ 
ਬਿਖ ਰਾਖਾ'॥੨੭॥ਜਿਮ ਬਕ ਬਿਸਦ ਬਰਨ ਕੋ ਧਾਰੀ।ਧਕਾਨ ਪਰਾਇਨ 
ਰਹਿ ਇਿਕਸਾਰੀ । ਅੰਤਰ ਮਹਾਂ ਮਨੋਰਥ ਖੋਟਾ । ਤਿਮ ਪੰਮਾ ਗੁਰ ਢਿਗ 
ਖਤਿਮੋਟਾ'॥ ੨੮ ॥ ਸਕਲ ਕਾਰਦਾਰਨਿ ਕੌ ਹੇੈ । ਜਮਾ ਪਛਾਨਹਿ 

ਅਲਪ ਬਡੇਰੈਂ'। ਦਰਬ ਆਮਦਨ ਬਰਖ ਜਿਤੇਕ । ਅਠ ਜੋ ਖਤਚਹਿ 

ਜ਼ਲਧਿ ਬਿਬੇਕ ॥੨੯॥ ਜਮਾਂ ਅੰਨਾਦਿ ਆਦਿ ਕੀ ਜੇਤੀ'। ਸਿਤਾ# ਸਨੇਹ” 
ਘ੍ਰਿੰਤਦ ਕੀ ਕੇਤੀ । ਗੁਲਕਾ ਅਰ ਬਾਰੂਦ ਜਿ ਤਯਾਰੀ । ਸਦਾ ਸਮੀਪ ਜਿ 
ਅਆਯੁਧਧਾਰੀ ॥੩੦॥ ਚਾਕਰ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕਿਤੇਕ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਤੋ ਸਿੰਘ 
ਜਿਤੈਕ। ਗੁਰੂ ਗ਼ਰੀਬਨਿਵਾਜ ਸਮਾਜਾ।ਲੇ ਸਭਿ ਭੇਤ ਲਿਖੇ ਨਿਜ ਰਾਜਾ॥ 
੩੧॥ ਏਕ ਬਾਰ ਲਿਖਿ ਖਬਰ ਪਠਾਈ । ਤਰਕਾਨੇ ਕੀ ਫੌਜ ਚੜਾਈ" । 

“ਗੁਰੂ ਸੈਗ ਹੁਇ ਜੈਗ” ਸੁਨਾਯੋ । “ਅਪਨੀ ਦਿਸ਼ ਤੇ _ਨੋਹ ਜਨਾਲੋ"” 
॥ ੩੨॥ ਭੀਮ ਚੈਦ ਵਿਗ ਲਿਖਯੋ ਪਠਾਈ । “ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਨੋ ਤੁਰਕ 
ਲੜਾਈ”। ਹਿਤ ਸਹਾਇ ਕੇ ਸੈਨ ਮੰਗਾਇ । ਅਨੰਦਪੁਰੇ ਕੇ ਢਿਗ ਉਤ- 
ਰਾਇ'।੩੩॥ਕਰਨੋ ਦਿਖਾਵਾ ਕਪਟ ਪ੍ਰਬੀਨ । “ਰਣ ਮਹਿ ਕਰਹਿ ਗੁਹੂ 
ਬਲ ਹੀਨ । ਸਮੈ ਕਾਮ ਕੇ ਟਰਹਿਂ, ਨ ਲਰਹਿੰ'। ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਕੋ ਦੌਰਾ 
ਕਰਹਿੰ? ॥ ੩੪ ॥ ਨਹਿੰ ਮੂਰਖ ਮਤਿ ਮਹਿੰਮਾ ਜਾਨਹਿ । ਛਲ ਇੱਤਯਾਦਿ 
ਅਨਿਕਨੈਂਬਿਧਿ ਠਾਨਹਿ । ਤੁਰਕ ਸੈਨ ਟਰਿ ਕੈ ਹਟਿ ਗਈ । ਗਿਰਪਤਿ 
ਦਲ ਕੌ ਰੁਖਸਦ ਦਈ ॥੩੫ ॥ ਅਪਨੋ ਆਪਾ ਕਰਹਿ ਜਨਾਵਨਿ । “ਹਮ 
ਹੈਂ ਦਾਸ ਆਪ ਕੇ ਪਾਵਨ”ਸਿੱਖੀਧਰ ਸਮ ਨੰਮ੍ਹੀ ਹੋਇ'। ਜਥਾ ਪਾਰਧੀ- 

੧ਜੋਨੇ ਦੇ ਘੜੇ ਵਿਚ ਜਿਵੇ“ ਬਿਖ ਰੱਬੀ ਵੇ । “ਬਗਲੇ ਵਰਗਾ ਉੱਜਲ ਟੰਗ ਧਾਰ? । “ਬੁਧੀ 

ਦਾ ਖੋਟਾ । ਮੋਟਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਏਟਾ । (ਅ) ! ਰਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੋਹ ਕਰਨ 

` ਵਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਰਖ ਹੈ,(ਏ) ਮੋਠਾ=ਮੁੱਠਣ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ । ਆਮਦਨ ਪਛਾਣਦਾ 

ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀ । “ਅੰਨ ਆਦਿਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਂ ਆਦਿਕ । ਖੰਡ । “ਤੇਲ । “ਘਿਉ । 

ਭਾਵ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਘੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੌਜ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ । "“ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ 

ਕਿ (੨ਰਕਾਂ ਦਾ) ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਦੰਗ ਟੋਏਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਿਤ ਜਨਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 

ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ । "ਭਾਵ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ :ਰਕ ਚੜ੍ਹਾਏ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਈ 

- ਰਾਜੇ ਦੀ ਵਜ ਮੰਗਾ ਧਰੀ । ਮਤਲਬ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹਿਤ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। "(ਪਰ 

ਵਿਦੋਂਂ ਇਹ ਨੀਅਤ ਸੀ ਕਿ) । ਵੋਟਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ । "$ਗਾਵ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ 

ਵਾਲ਼ਿਆਂ (ਸਿੱਖਾਂ) ਵਾਂਛੂ ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਕਰ ਕਰ ਦੱਸਦ ਸੀ । #ਪਾ:-ਕਰਨ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ। _ ___( ੫੪੩੦ ) ਟੁਤ ੫ । ਅੰਸੂ 8, 

ਗੈਤੀ.ਜੋਇ” ॥੩੬॥ #ਦਕ ਦਿਵਸ ਕਹਿਕੈ ਬਹੁ ਬਾਰੀ ।-ਚਢਹਿੰ 

ਵਹਿਰ-ਕੀ ਮਸਲਤ ਧਾਂਰੀ । “ਕਰਹੁ ਅਖੇਰ ਵਿਰਹੁ ਬਨ ਹੇਰਹੁ । ਜਹਾਂ 
ਕੋਲਾ ਪਾੜੇ ਮ੍ਰਿਗ ਸ਼ੇਰਹ ॥੩੭॥ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਕੀਨਿ ਚ਼ਢਾਈ । ਖੈਗ 
ਖ਼ਾਲਸਾ ਭਟ ਸਮੁਦਾਈ।ਬਨ ਮਹਿੰ ਬਿਚਰਤਿ ਇਤ ਉਤਿ ਹੇਰੇ। ਇਮ ਲੋ 

ਗਮਨਜੋਂ ਦੂਰ ਬਡੇਰੇ ॥ ੩੮ ॥ ਲਿਖਿ ਕਰਿ ਪਠਜੋ ੪ਮਦੇ ਇਤ ਸਾਹਿਬ ! 

ਗਿਰਪਤਿ ਭੇਜਹ ਅਪਨ ਮੁਸਾਹਿਬ” । ਭੀਮ ਚੈਦ ਭਟ ਬੀਨ ਬੀਨ ਕਰਿ। 
ਹਤੇ ਸਮੀਪੀ ਪਠੇ ਸ਼ੀਘੁ ਧਰਿ ॥ ੩੯॥ ਢਿਤ ਤੇ ਗੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਬਿ ਦਰ । 

ਆਨਠਿ ਮਿਲੇ ਤਤਕਾਲ ਹਜ਼ੂਰ। ਨਮੋ ਠਾਨਿ ਸਨਮਾਨ ਕਰੈਤੇ । ਕਰਨਿ 

ਅਖੇਰ ਸੁਥਲ ਦਿਖਰੇਤੇ ॥ ੪੦ ॥ ਪਹੁੰਚੇ ਬਡ ਅਰੈਨ” ਮਹਿ ਜਾਏ । 
ਤਹਿ ਤੇ ਨਿਕਸਿ ਸ਼ੇਰ ਦੁਇ ਆਏ। ਰਜਪੂਤਨ ਕਰ ਜੋਰਿ ਉਚਾਰੇ/ਖਰੇ 

ਆਪ ਪ੍ਰਭੁ ਕਰਹੁ ਨਿਹਾਰੇ ॥ ੪੧॥ ਕਰਾਚੋਲ ਸੋਂ ਜੈਗ ਹਮਾਰਾ । ਇਨ 
ਤੋ ਮਰਹਿਂ ਕਿ ਲੈਹੈਂ ਮਾਰਾ? । ਬਲ ਦਿਖਾਇ ਚਹਿੰ ਪ੍ਰਕੂ ਰਿਬਾਏ । ਦੈ 
ਰਜਪੂਤਿ ਸਮੁਖ ਹੁਇ ਪਾਏ ॥੪੨॥ ਸ਼ੇਰਨਿ ਕੋ ਸਹਿ ਸਿਪਰ ਅਗਾਰੇ“ । 
ਅਪਨੇ ਖੜਗ ਓਜ ਕਰਿ ਮਾਰੇ । ਘਾਤ ਕਰੇ ਗਿਰ ਭੂਮੀ ਪਰੇ । ਪਿਖਿ ਗੁਰ 
ਉਰ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਫ਼ਰੇ ॥ ੪੩ ॥ ਬਖਸ਼ਯੋ ਸਿਰੇਪਾਉ ਅਰੁ ਧਨ ਕੌ। ਉਤਰੇ 
ਵਹਿਰ ਦੇਖਿ ਸ਼ੁਭ ਧਨ ਕੋ । ਮਹਾਂਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਕਾਰ ਕਰਿਵਾਏ । ਅਚੋ ਪ੍ਰਛੂ 
ਅਰੁ ਭਟ ਸਮੁਦਾਏ ॥ ੪੪ ॥ ਰਾਜਪੂਤਿ ਬੈਦਨ ਕਰਿ ਗਏ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ 
ਚਢਿ ਕਰਿ ਪੁਰਿ ਮਹਿੰ ਅਏ । ਉਤਰਿ ਤੁਰੰਗ ਤੇ ਕਿਯ ਬਿਸਰਾਮੂ ਸੈਕਟ 
ਮਿਫਹਿੰ ਲਿਐ ਜਿਨਿ ਨਾਮੂ ॥ ੪੫ ॥ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਪੰਚਮ 
ਰੁਤੇ “ਪਾਸੇ ਕੋ! ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਤੀਓ ਅੰਸੂ॥ ੩ ॥ 

੪. ! ਰਵਾਲਸਰ ਦਾ ਸੇਲਾ] । 
ਦੌਹਰਾ ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਮਾ ਰਹੈ, ਕਪਟ ਰਬੈ ਚਿਤ ਮਾਂਹਿ। ਸਿਖ ਸਮ 
ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੌ ਕਰਹਿ ਜਨਾਵਨ ਪਾਹਿ£॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਲਗੀਹ ਦਿਵਾਨ 
ਗੁਰੂ ਕੋ ਪਾਸ। ਬੈਠਹਿ ਆਨਿ ਸਨੌਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਮੈਗਨਿ ਬਾਤ 
ਚਲਾਵਹਿ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਕੋ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਸਮੁੜਾਵਹਿ ॥ ੨॥ “ਰਾਜਨਿ ਕੋ ਨਿਜ 
ਪਾਸ ਹਕਾਰਉ । ਕਰਹੁ ਮਿਲਾਵਨਿ ਬਾਤ ਉਚਾਰਉ । ਕਿੰਵਾ ਆਪ 
੧ਜਿਵੇ' ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰੀਤੀ £ੰਦੀ ਹੈ ਹੈ ਭਾਵ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਾਣ ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ ਨਿਉਂਦਾ ਹੈ। ੨ਬ੍ਟਤ 
ਵਾਰੀ ਕਹਿਕੇ। ਸੂਰ । “ਬਨ । “ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਢਾਲਾਂ ਤੇ ਸਹਾਰ ਕੈ । ੬ਪਾਸ ਰਹਿਕੇ । 
?ਮਥਵਾਂ । ਇਹ ਜੇ ਸਾਖੀ ਦੀ ੪੦ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਹੈ । 



ਰੀ ਦੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਚਜ । ( ੫੪੩'. ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰਨ ੩, 

ਅਖੇਰ ਸਿਧਾਰਹੁ । ਦਾਰ ਪਾਂਚ ਦਿਨ ਗਰ ਗੁਜ਼ਾਰਹੁ ॥ ੩ ॥ ਤਹਾਂ ਮੇਲ 
ਰਾਜਨਿ ਕੋ ਹੋਇ। ਲਿਤਪ੍ਰਤਿ ਚਿਤ ਅਭਿਲਾਖੀ ਜੋਇ' । ਬਿਨਾ ਮਿਲੋ ਤੇ 
ਮਿਟੈ ਨ ਅੰਤਰ'। ਦ੍ਰੈਸ਼ ਬਿਨਾਸਹ ਆਪ ਨਿਰੈਤਰ॥ ੪॥ ਮਿਲਹੁ; ਅਖੈਰ 
ਚਲਹੁ ਇਕ ਸਾਬ! ਸਭਿਨਿ ਕਾਮਨਾ ਪੁਰਵਹੁ ਨਾਬ ! ਤੁਮਰੇ ਪਦ ਅਰ- 
ਬਿੰਦ ਸ ਪ੍ਰਮੈਸਭਿ ਗਿਰਪਤ ਤਮ ਤੇ ਚਹਿੰ ਛੇਮ॥੫॥ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਰੁਵਾਲ- 
ਸਰ ਮੇਲਾਂ। ਆਵਤਿ ਭਾ ਨਰ ਪੁੱਜ ਸਕੇਲਾ । ਤਬਿ ਪੰਮਾ ਲਖਿ ਅਵਸਰ 
ਭਲੋ । ਕਹੈ “ਗਣੂ ਜੀ ਮੇਲੋਂ ਦ ੬ਲ ॥੬॥ ਤੁਮਰੋ ਜਬਿ ਸੁਨਿ ਹੈਂ ਆਗਵਨੂ । 
ਸਗਲ ਸੈਲਪਤਿ ਤਜਾਰੈਂ ਭਵਨ । ਮਿਸ ਮੇਲੋਂ ਕੇ ਸਭਿ ਚਲਿ ਆਵਹਿ । 
ਰਾਵਰਿ ਪਦ ਸਰੋਜ ਲਪਟਾਵਹਿੰ॥੭॥ਸਿੱਖੀ ਧਰਿ ਆਪ ਕੀ ਸਾਰੇ । ਨਿਜ 
ਗੁਰ ਕਰਹਿ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰੇ । ਅਨਿਕ ਅਕੋਰਨਿ ਕੌ ਅਰਪਾਵੈਂ 1 _ਰਾਵਰਕੀ 
ਕੀਰਤਿ ਬਿਰਧਾਵੈਂ॥੮॥ਇਹ ਮਸਲਤ ਸੁਨਿ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦੇ।ਕਹੈਂ: “ਪ੍ਰ ਭੂ[ 
ਤਹਿ ਨਰ ਹੁਇ ਬ੍ਰਿੰਦੇ । ਤੀਰਥ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿੰ ਭਾਰੀ । ਗਿਰਵਰ 
ਤਰਤੇ ਬਾਰਿ ਮੜਾਰੀ੧।6॥ਅਚਰਜ ਹੇਰਨਿ ਕੋ ਚਹਿੰ ਸਾਰੇ।ਤਰੁਵਰੁ ਦਲ 
ਸਮ ਗਿਰਵਰ ਤਾਰੇ? । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਸਨਿ ਕਰਿ ਚਲਿ ਆਈ । “ਚਲਹੁ 
ਪੁੱਤ ਸੋ ਦੇਹੁ ਦਿਖਾਈ ॥ ੧੦ ॥ ਸਨਤਿ ਰਹੇ ਕਬਿ ਕੇ ਬਿਸਮਾਏ' । ਅਰੁ 
ਤੀਰੇਥ ਮਹਿਮਾ ਅਧਿਕਾਏ । ਬਿਧਿ ਬਯ ਮੇਰੀ ਬਹੁਰ ਨ ਆਸਾ । ਕਰੋਂ 
ਸ਼ਨਾਨ ਦਾਨ ਤਟ ਤਾਸਾ£? ॥ ੧੧॥ ਪੁਨ ਉਠਿ ਜਦ ਮੰਦਰ ਮਹਿ ਗਏ । 
ਤਹਿਂ ਜੀਤੋ ਸੁੰਦਰੀ ਸੁਨਿ ਲਏ । ਹਾਥ ੧ ਜੋਰਿ ਤਿਨ ਭੀ ਤਬਿ ਕਹਜੋ/ਪ੍ਭੁ 
ਜੀ ! ਤੀਰਥ ਹਮ ਨਹਿਂ ਲਹਜੋ” ॥੧੨॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਇਕ ਬਾਰ ਦਿਖਾ- 
ਵਹੁ । ਜਹਿੰ ਗਿਰ ਤਰਹੋ ਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਹੁ”” । ਬਹੁਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 

“ਜੇ (ਰਾਜੇ ਆਪਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ) ਨਿਤਪ੍ਰਤੀ ਅਭਿਲਾਖੀ ਹਨ । “ਫਰਕ । ₹ੱਬਰ ਤਰਦੇ ਹਨ 
ਜਲ ਵਿੱਚ । ਓਬਰਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੱਥਰ (ਪਹਾੜ) ਤਰਦੇ ਹਨ । “ਹੈਰਾਨ ਟੋਕੇ ਕਦੇ ਦੇ 
ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ । $ਤਿਸ ਦੇ ਕੈਂਢੇ । ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ । 

“ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਸੁਪਤਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਤਰਦ ਦੇਖਣ ਦਾ ਖਜਾਲ ਤਾਂ ਆਇਆ 
੮ੋਵੇ ਪਰ ਗੁਰੂ “ਤੀਰਥ” ਦੇ ਪਾਸ ਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿਆਨ ਹਿਤ ਤੀਰਥ ਸ਼ਨਾਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਢਸਮ ਜੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਜਨਾਂ ਆਪ ਕਰ ਦੁ ਦੁਟੋ ਹਨ । ਫਿਰ 
ਜਦ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ :ਕਮ ਬੀ ਇਹੋ ਹਨ:- “ਗੁਰ ਤੀਰਬੁ ਗੁਰੁ ਪਾਰਜਾਤੁ” ਪੁਨਾ:- 
“ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਉ ਤੀਰਥੁ ਨਾਮੁ ? ॥ ਤੀਰਥੁ ਸਬਦ ਬੀਚਾਠੁ ਅੰਤਰਿ ਗਿਆਨੁ ਹੈ ।। ਗੂਰ 
ਗਿਆਨੁ ਸਾਚਾ ਥਾਨੁ ਤੀਰਬੁ ਦਸ ਪੁਰਬ ਸਦਾ ਦਸਾਹਰਾ” ॥ 



ਭਾਖਾ। “ਹਮਰੇ ਚਿਤ ਮਹਿ ਬੀ ਅਭਿਲਾਖਾ॥੧੩॥ਛਲ ਪੰਮੇ ਕੌ ਸਭਿ ਗੁਰ 

ਜਾਨੈ । ਜਿਮ ਰਾਜਨਿ ਸੈਗ ਮੇਲ ਬਖਾਨੈ' । ਤਉ ਸਰਬ ਚਾਹਤਿ ਪਰ- 

ਵਾਰ । ਮਿਲਕੋ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਲਨ ਉਚਾਰਾਂ" ॥੨੪॥ ਸਭਿ ਕੋ ਸੈਮਤਿ” ਲਖਿ 

ਕਰਿ ਸ਼੍ਰਾਮੀ । ਛਾਨੀ ਬਾਤ ਨ ਕਛੂ ਬਖਾਨੀ” । ਕਹਿ ਕਰ ਤਬਿ ਤਯਾਰੀ 

ਕਰਿਵਾਈ । ਸਭਾ ਸਰਬ ਮਹਿ ਬਿਰੇ ਗੁਸਾਈ' ॥੧੫॥ ਏਕ ਹੁਤੋ ਹਯ ਕੋ 

ਘੁਰਵਾਰ। ਨਾਮ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂਤਿ ਚਮਾਰ । ਤਿਸ ਮਹਿ ਸ਼ਕਤਿ ਹਤੀ; 
ਸਭਿ ਜਾਨੀ“ । ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਵਨ ਬੋਲਯੋ ਬਾਨੀ ॥ ੧੬ ॥ ਬਚਨ: -€ਕਰੈਗਾ 

ਸੁ ਭਰੈਗਾ । ਗੁਰੂ ਕਾਂ ਕੀ ਕਟੈਗਾਂ । ਸੇਵਕ ਤੇਂ ਕਾਜ ਸਰੈਗਾ । ਦੁਸ਼ਮਨ 

ਦੋਖੀ ਮਰੈਗਾ” ॥ ੧੭॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸਭਾ ਬਿਖੈ ਸਿੰਘਨ ਜਬਿ ਸੁਨਜੋਂ । ਰਿਸ 

ਉਰ ਧਰਿ ਸਭਿਹਿਨਿ ਤਬਿ ਭਨਯੋਂ।“ਇਹ ਕਯਾ ਬੋਲਤਿ ਬਾਉ ਦੁਆਈ? 

ਨੀਠ ਨੀਠ ਮਸਲਤ _ਠਹਿਰਾਈ ॥ ੧੮॥ ਬਿਘਨ ਕਰਨ ਕੋ ਕਰਹਿ 

ਜਨਾਵਨ । ਤੀਰਥ ਚਹੈ ਸ਼ਨਾਨ ਹਟਾਵਨ? । ਸੁਨਿਕੈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ 

ਮੁਸਕਾਯੋ । ਧਰਿ ਤੂਸ਼ਨ ਕੋ ਕੁਛ ਨ ਅਲਾਯੋ॥੧੯॥ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ 

ਸਭਿਨਿ ਸਨਯੋ। ਸੇਵਕ ਹਯ ਕੌ ਸਾਚ ਅਲਾਯੋ' । ਜਿਸ ਅਸੁ ਪਰ 

ਚਵਤੇ ਗੁਰਦੇਵਾ । ਦ੍ਰਾਦਸ਼ ਮਾਸ ਕਰੀ ਇਨ ਸੇਵਾ ॥੨੦ ॥ ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ 

ਹੋਇ ਕਰਿ ਉਰ ਕੌ । ਸੇਵਹਿ ਭਲੇ ਤੁਰੇਗ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਂ । ਤਥਾ ਗੁਰੂ ਕੀ 

ਸੇਵਾ ਧੇਨਹ । ਸੋ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋ ਕਰਿ ਹੈ ਲੋਨੂ ॥੨੧॥ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖਕਤ ਕੋਰ 

ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ । ਤਿਸ ਕੋ ਰਿਦੇ ਹੋਇ ਬੱਖਜਾਤ । ਸਭਿ ਕਿਛੰ ਜਾਨਿ ਲੀਨ ਇਨ 

ਰਿਦੋ” । ਸੇਵਕ ਸੇਗ ਬਖਾਨਜੋਂ ਤਦੇ ॥੨੨॥ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾ। “ਘੋੜੇ ਦੀ 

ਸੇਵਾ ਕਰਿ । ਹੋਵੇਗੀ ਸੋ ਜਰ।ਗੁਰੂ ਕਾ ਘਰ। ਰਾਖਾ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ।ਸਿਖਾ! 

ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਗਬੁੱਪ ਕਾ ਸਮਾਂ ਸਰ॥੧॥ਰੌਪਈ॥ ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਰੀ 

ਕਰਿਵਾਈ।ਸੰਭਨਿ ਤੁਰੈਗਨ ਜ਼ੀਨ ਸਜਾਈ।ਕੈਚਨ ਸਾਜ ਸੈਗ ਕਿਲ 
ਕੌਤਲ ਪੰਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਕਾਰੇ॥ ੨੩ ॥ ਨਿਖਲ ਖਾਲਸਾ ਲਾਲਸ ਕਰੇ” 

ਭਏ ਸਨੱਧਬੱਧ ਮੁਦ ਧਰੇ । ਡੋਰੇ ਚਲੇ ਤੀਨ ਗੁਰ ਮਹਿਲਾ । ਹਾ 

੧ਭਾਵ ਪਰਵਾਰ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਚਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ?ੈ । “ਇਕੋ ਰਾਇ ਵਾਲੈ । ਗੁੱਥੀ ਗੱਲ 
ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੀ । $ਸਾਈਸ । “ਉਸਨੇ _(ਭਵਿੱਖਤ) ਜਾਣ ਲਈ । ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ । 

?ਵਾਹਦੁਵਾਹ, ਬੇਥਵੀਆੰ ਗੱਲਾਂ । "ਘੋੜੇ ਦੇ 1 ਵਕ ਨੇ ਨਂਚੀ ਗਲ ਆਖੀ ਹੈ । 'ਜਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ 

ਗਊ ਦੀ ਮਵਾ ਕਰੇ । ਸਹ ਸਾਬੀ ਮੁਜਬ ਏਹ ਅਰਥ ਠੀਕ ਹੈ । "?ਦੁਪ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਚੈਗਾ ਹੈ । 

<੧ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਚਾਹੈਂਦ। ਟੇ (ਮੇਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ) । 

_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੪੩੨) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰਨ ਬ, 



ਮਰ ਘੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੪੩੩) __ __ਰਿਤੁ੫।ਗ੪. 
ਚਢੀ ਪਾਲਕੀ ਪਹਿਲ ॥ ੨੪॥ ਆਨੰਦਪਰਿ ਤੇ ਚਵਤਿ ਸਿਧਾਰੇ । 
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਲੈ ਸੈਗ ਚਾਗੇਸਿਖ ਸੈਗਤ ਕੋ ਵਾਰ ਨ ਪਾਰੇ'ਚਵਯੋ ਖਾਲਸਾ 
ਗੁਰੂ ਪਿਛਾਰੇ ॥੨੫॥ ਮਾਰਗ ਬਿਖਮ ਗਿਰਨਿ ਕੋ ਜੋਉ । ਸੰਨੇ ਸਨੋ ਉਲੰ- 
ਘਤਿ ਸਭਿ ਕੋਉ । ਇਸ ਬਿਧਿ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਆਗਵਨ/ਪਹੁੰਚੀ ਸੁਧਿ ਸਭਿ 
ਗਿਰਪਤਿ ਭਵਨੂ ॥ ੨੬ ॥ ਸਨਿ ਕਰਿ ਚਢੇ ਸਕਲ ਤਤਕਾਲਾ । ਸਿਰੀ 
ਨਗਰੀਏ ਅਰੁ ਚਬਿਆਲਾ'। ਚਵਿ ਨਦੂਨੀਏ।  ਨ੍ਿਪ ਬਘਿਆਲੋ। ਅਪਰ 
ਮੰਡੈਲ” ਚਮੂੰ ਲੋ ਨਾਲੋ॥੨੭॥ਹੁਤੋ ਕਾਮਗੜੀਆਂਜ ਸਿਧਾਰਾ।ਨਾਮਘਮੰਡ 
ਚੈਦ ਭਟ ਭਾਰ।ਕੀਮਚੈਦ ਗਿਰਨਾਬ ਕਲੂਰੈਭੂਪਦੇਦ ਚਢਿਚਲਜੋ ਹੈਡੂਰੈ 
॥੨੮॥ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲਿ ਪਧਾਰਾ। ਚਵੈ ਬਸੈਹਰੀ” ਆਨੰਦਧਾਰਾ।ਕੁੱਲੂ 
ਕੈਠਲ ਤੇ ਚਲਿ ਆਏ। ਦਿੱਤਕਾਦਿਕ _ਗਿਰਪਤਿ ਚਢਿ ਧਾਏ ॥੨੯॥ ਲਰੇ 
ਬਿਸਾਲ ਜਿ ਸ਼੍ਰੀਗੁਰ ਸਾਥਾ।ਦੇਖੇ ਬਡੇ ਜੋਗ ਮਹਿ ਹਾਥਾਂ।ਤਿਸ ਕਲਗ਼ੀਧਰ 
ਹੇਰਨ ਹੇਤਿਬਡ ਜੋਧਾ ਅਤਿਰਥੀ ਸੁਚੇਤ॥੩੦॥ਧਰਿ ਧਰ ਉਰ ਦੀਰਘ 
ਅਭਿਲਾਖ। ਗਏ ਅਖਿਲ ਸੈਲਨਿ ਮਗ ਨਾਖਾ।ਤੀਰਬ ਬਲ ਰੁਵਾਲਸਰ 
ਆਯੋ। ਪ੍ਥਮ ਪੁਭੂ ਡੇਰਾ ਤਹਿ ਪਾਯੋ॥੩੧॥ਤਿਨ ਪਾਛੇ ਰਾਜੇ ਸਭਿ ਆਏ। 
ਹੇਰਿ ਹੇਰਿ ਥਲ ਜਿਤ ਚਿਤ ਭਾਏ । ਸਭਿਹਿਨਿ ਸਿਵਰ ਕਰਯੋ ਹਰਿ- 
ਖਾਏ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਸੁਪਤਿ ਸੁਥਾਏ॥ ੩੨॥ ਅਗਲੀ ਭਈ ਜਬਹਿ 
ਭੁਨਸਾਰਾ । ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨ ਸਕਲ ਤਨ ਧਾਰਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਹੱਢਿਗ ਸਭਿ ਕੇ 

- ਨਰ ਆਏ। “ਗਿਰਪੜਿ ਚਾਹਤਿ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ? ॥੩੩॥ ਪੰਮਾ ਵਿਰੈ ਬੀਚ 
ਇਤ ਉਤ ਮੈਂ' । ਚਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵ” ਦਿਖਾਵਨਿ ਚਿਤ ਮੈਂ । ਤਬਿ ਸਾਹਿਬ ਇਮ 
ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾ । “ਕਰਹੁ ਮਖਮਲੀ ਵਰਸ਼ ਮਹਾਂਨਾ ॥੩੪॥ ਸਭਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ 
ਸੁਧਾਰੋ ਸਾਰੋ।ਥਿਰੈਂ ਆਨਿ ਜਹਿਂ ਮਨੁਜਹਜ਼ਾਰੋ।ਸੁਨਿ ਦਾਸਨਿ ਤਤਕਾਲ 
ਸੁਧਾਰੂ । ਤਨਕੋ ਬਿਤਾਨ ਝੌਕਨੋ ਚਾਰੂ ॥ ੩੫ ॥ ਮੁਕਤਾ ਬਾਲਰ ਜ਼ਰੀ 

` ਪਰੋਏ । ਰੇਸ਼ਮ ਡੋਰੋਂ ਕਸਿਬੋ ਹੋਏ । ਬ੍ਰਦ ਦਰਬ ਲਾਗੇ ਬਨਵਾਲੋ। ਰਵਿ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਬਹੁ ਚਮਕਾਯੋ ॥ ੩੬॥ ਵਰੇਸ਼ ਬਿਸਾਲ ਦੂਰ ਲਗ ਕੀਨਾ । 
ਆਇ ਖਾਲਸਾ ਪੂਥਮ ਅਸੀਨਾ ।ਸਗਰੇ ਸਨਧਬੱਧ ਭਟ ਭਾਰੇ । ਸ਼ੋਭਤਿ 

੧੯੬ ਵਾਲਾ 1 ੨ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਦੇ। ੧ਕਾਮਗੜ ਦਾ ਰਾਜਾ । ਏਇਕ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 
ਵਿਚ । “ਚੰਗੇ ਹੱਥ ਜੈਗ ਵਿਚ ਵੇਖੇ ਸਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) । ਗੁਰੂ ਜੀ । “ਪਗਾੜਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਲੰਘਕੇ। 
(ਆਪਣਾ) ਪ੍ਰਭਾਉ, ਪ੍ਰਤਾਪ । #ਪਾ:-ਬਹਿਲਾ। (ਪਾ:-ਮਦੂਣੀਏ । 



ਮੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ । (੦੪੩੪) __ ਰਿਤੁ ੫। ਅੰ ੫. 

ਜਿਮ ਕੈਹਰਿ ਬਲਿ ਭਾਰੇ ॥੩੭॥ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਜ਼ੀਧਰ ਬਸਤ ਸਜਾਏ। ਜਾਮਾ 
ਬਹੁ ਸੂਖਮ ਛਬਿ ਪਾਏ । ਮੁਸ਼ਟ ਹੋਮ ਕੀ ਜੜਤਿ ਸੁ ਗੀਰੈ । ਬ਼ਂਦਰ ਕੋਰ 
ਕਰੀ ਬਰ ਚੀਰੇ॥ ੩੮ ॥ ਪਾਇ ਪੁਲਾਦੀ ਗਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ । ਸਾਯੁਧ ਭਦੇ' 
ਦਿਪਹਿੰ ਸਮ ਸ਼ੇਰ” । ਸਿਰ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ। ਦਮਕਤਿ ਰਤਨ 
ਜਿਗਾ ਛਇਿ ਪਾਈ ॥ ੩੯॥ ਝੂਲਤਿ ਕਲਗ਼ੀ ਮੋਦ ਬਢਾਵਤਿ । ਮੁਕਤਾ 
ਸੂੰਛਨਿ ਗੁੱਛ ਸਹਾਵਤਿ । ਤਰਗਸ ਜਟਤਿ ਗਰੇ ਗਹਿ ਪਾਖਰ ਤੀਰਨਿ 
ਸੈਂ ਭਰਯੋ ਸਹਾਯੋ॥ ੪੦॥ ਚਾਂਪ ਕਠੋਰ ਹਾਥ ਮਹਿਂ ਲੀਨਿ । ਗੋਸ਼ੇ! ਜੁਗ 
ਕੈਚਨ ਕੋ ਕੀਨਿ ।ਡਸਨੋ” ਪ੍ਯੈਕ ਫਰਸ਼ ਪਰ ਚਾਰੂ। ਨੇਜਬੈਦ ਰ੍ਰੰਵੇ ਦਿਸ਼ 
ਢਾਟੂ' ॥ ੪੧॥ ਬਿਸਦ ਬਿਛੌਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਤਿ । ਮਿ੍ ਦਲ ਅਧਿਕ ਮਨੁ- 
ਹਰਤਾ ਜੋਹਤਿ£ਤਿਸ ਪਰ ਬਿਰੇ ਆਨ ਗਨਖਾਨੀ।ਹੈਰਿ ਉਠੇ ਸਭਿ ਹਿਤ 
'ਸਨਮਾਨੀ ॥ ੪੨॥ ਚਮਰ ਚਾਰ ਢੁਰਤੋ ਜ਼ਹੁੰਵੇਰੇ। ਮਨਹੁ ਹੈਸ ਝ੍ਕ 
ਮੁਕਤਾ ਹੇਰੇ” ।ਡਰਤਿ ਨ ਗਹੈ ਵੇਰ ਉਡ ਜਾਹੀ'। ਬਾਰਬਾਰ ਤਿਨ ਪਿਖਹਿ 
ਭ੍ਰਮਾਹੀਂ।੪੩॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਭਿ ਸਭਾ ਲਗਾਇ । ਜਨੁ ਸੂਰ ਗਨ ਮਹਿ 
ਬਿਰ ਸੁਰਰਾਇ। ਕਿਧੋਂ ਕੁਬੇਰ ਮਹਾਂ ਛਬਿ ਪਾਵੈ । ਰਾਮਬੈਦ ਕੈ ਸਭਾ 
ਸੁਹਾਵੈਂ ॥੪੪॥ ਜਿਮ ਜਾਦਵ ਮਹਿ ਗੋਬਿੰਦ ਚੈਦ”। ਤਿਮ ਸਿੰਘਨ ਮਹਿ 
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ । ਕੈਚਨ ਲਸ਼ਟ ਧਰੇ ਬਿਰ ਆਗੇ''। ਸਭਿ ਗੁਰਨੈਂ ਰੂਪ 
ਪਿਖਹਿਂ ਅਨੁਰਾਗੇ ॥ ਪਿ ॥। ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਰਜ ਗ੍ਰਿੰਝੇ ਥੇ £ੰਚਮ ਰੁੱਤੇ “ਰੁਵਾਲ 
ਸਰ ਜਾਵਨ ? ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਜ਼ਤੁਰਬੋ ਅੰਸੂ ॥ ੪ ॥ 

੫. [ਰਵਾਲਸਰ ਰਗੰਜਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ । ਚੰਬਸਾਲ ਕੁਮਾਰੀ] । 
ਦੌਹਰ॥ਸੈਲਪਤੀ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਸਕਲ ਚਮੂ ਮੈਗ ਸਮੁਦਾਇ। ਸ਼੍ਰ ਕਲਗ਼ੀ- 
ਧਰ ਕੇ ਨਿਕਟ ਆਏ ਉਰ ਹਰਿਖਾਇ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਨਿਜ ਨਿਜ ਭੇਟ 
ਅਗਾਰੀ ਧਰੇ। ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਬੈਦਨਾ ਕਰੇ । ਕੈਚਨ ਜੀਨ ਤੁਰੈਗ 
ਸ਼ਿੰਗਾਦੇ। ਖਦੇ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਾਰੇ ॥ ੨ ॥ ਧਨੁਖ ਤੁਪਕ ਅਰੁ ਸਿਪਰ 
ਕ੍ਰਿਪਾਨ,ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ਨਿ ਮੋਲ ਮਹਾਂਨ।ਖੜਗ ਸਿਪਰ ਸਭਿ ਅੰਗ ਲਗਾਏ। 
੧ਸ਼ਸਟ੍ ਪਹਿਨੇ ਟੋਏ । “£ ਰ ਵਤ । ੨ਧਟ ਖ ਦੇ ਕੋਨੇ । ਦਵਿਛਾਇਆ । "ਚ£ ਪਾਸੀਂ । $ਕੂਲਾ 
ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਨੋ ਹਰ ਦਿਖਾਈ ਵਿੰਦਾ ਹੈ । “ਮਾਨੋ” ਟੈਸ ਬੁਕਕੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। “ਡਰਦਾ 
(ਮੋਤੀਆੰ) ਨੂੰ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । (ਅ. ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਾਂ ਮੇਨੂੰ ਫੜ ਲੋਣ ਇਸ 
ਕਰਕੇ ਉਡ ਜਾਂਦ' ਹੈ । ੯ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਦੇਖਕੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਫਿਰਦ। ਹੈ । ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੈਦ । 
੧੧ਚੋਬਦਾਰ ਔਂਗੇ ਖੜੇ ਹਨ । #ਪਦ=ਸਤਿਗੂਰ । 



£! ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ (੫੩੩੫ ) ਤੂ ੫ । ਅੰ ੫, 

ਬੈਠੇ ਨਿਕਟ ਪੂਗੂ ਸਮੁਦਾਏ॥ ੩ ॥ ਹੇਰਿ ਹੋਰਿ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰ ਸੁਰਤਿ । 
ਮਾਨਹੁੰ ਦਿਪਹਿ ਕਾਮ _ਕੀ ਮੂਰਤਿ । ਕੈ ਸਮੇਟ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸਾਰੀ । ਧਰਯੋ 
ਸਰੀਰ । ਆਨਿ ਦਤਿ ਭਾਰੀ" ॥ ੪॥ ਆਦਿ ਸੁਰਤਾ ਗੁਨ ਸਮੁਦਾਏ । “ਏਕ 
ਥਲ ਮੈਂ ਬਿਧਿ ਰਚੇ ਟਿਕਾਏ । ਮਨਹੁੰ ਰੂਪਾੱ ਨਿਜ ਧਰੜੋ ਸਰੁਪਾ । ਇਸ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰ੍ਭੁ ਦਿਪਹਿ ਅਨੁਪਾ॥੫॥ਤਿਸ ਛਿਨ ਜਿਨ ਜਿਨ ਦੇਖਨਿ ਕੀਨੇ। 
ਇਕ ਸਮ ਸਭਿ ਕੇ ਮਨ ਹਰਿ ਲੀਨੇ । ਚਿਰੈਕਾਲ ਕੋ ਚਾਹਤਿ ਚਿਤ 
ਸੈਂ । ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਯੋ ਭਏ ਸਭਿ ਹਿਤ ਮੈਂ ॥੬॥ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਰ੍ਭੁ ਸਭਿ 
ਕੋ ਬੂਝੇ । ਉੱਤਰ ਦਯੋ ਅਨੰਦ ਅਰੂੜੇ । ਅਪਰ ਬਾਰਤਾ ਬਹੁਤ 
ਚਲਾਈ । ਬਚਨ ਸੁਨਨਿ ਕੋ ਬਹੁ ਲਲਚਾਈ॥੭॥ ਭੀਮਚੈਦ ਤੋ ਆਦਿਕ 
ਰਾਜੇ । ਭੂਪਚੈਦ ਬਹੁ ਮੈਗ ਸਮਾਜੇ । ਛੋਟੇ ਬਡੇ ਸੈਲਪਤਿ ਹੋਰੇਸੁਨਿ ਸੁਨਿ 
ਬਾਕ ਅਨੰਦ ਬਡੋਰੇ ॥੮॥ ਜਿਨਹੁ ਪ੍ਰਿਥਮ ਹੀਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਯੋ।੧# ਕਰ 
ਜੋਰਤਿ ਬਾਕ ਅਲਾਯੋ । ਖਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਗਨ ਜਿਮ ਸਨੇ । ਕਹਤਿ ਹੁਤੇ 
ਜਿਮ ਸੁੰਦਰ ਘਨੌ ॥੯॥ ਤਿਸੀ ਰੀਤਿ ਕੋ ਆਜ ਨਿਹਾਰੇ।ਦਰਸ਼ਨ' ਸਵਲੋਂ 
ਜਨਮ ਹਮਾਰੇ” । ਰਾਜਪੂਤ ਅਰੁ ਸਭਿ ਗਿਰਪਾਣਨ । ਕਹੈਂ ਸਕਲ “ਹਮ 
ਭਏ ਨਿਹਾਲ ॥੧੦॥ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ । ਤਖਤਿ ਮ ਸਹਾਲੋ । ਤੀਨ ਲੋਕ ਪਤਿ 
ਤਨ ਧਰਿ ਆਯੋ।ਬਹਤ ਸਮੈ ਲਗ ਬੈਠੇ ਰਹੇ।ਉਠਿ ਗਮਨੇ ਕੋਇ ਨ ਚਿਤ 
ਚਹ£ ॥੧੧॥ ਦੇਖਨਿ ਕੇ ਲਾਲਚ ਅਠੁਰਾਗੇਬਾਕ ਸੁਨਨਿ ਹਿਤ ਬਾਤਨਿ 
ਲਾਗੇ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੁਰ ਕੋ ਜਸੁ ਕਹੈ । ਹਮ ਰਾਵਰ ਕੇ ਸਿਖ ਹੀ ਅਹੈਂ: 
॥ ੧੨॥ ਕਰਨਾ ਕਰਤਿ ਰਹਹੁ ਲਖਿ ਦਾਸ। ਤੁਮ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹਿੰ 
ਜਮ ਪਾਸ । ਅਪਨੇ ਜਾਨਿ ਸਿਮਰਤੇ ਰਹੋ। ਪੂਰਬ ਦੋਸ਼ੁ ਨਹੀ' ਅਬਿ ਲਹੋ” 
॥੧੩॥ ਹਮ ਦੈਂ ਅਲਪ ਬਿਗਾਰਨ ਹਾਰੇ / ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਹੋ ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ॥ 
ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਕਹਿ ਬਿਨੈ ਘਨੇਰੀ । ਨੀਠ,ਨੀੀਠ ਉਠਿ ਕਰਿ ਤਿਸਬੇਰੀ ॥ 
੧੪॥ਕਰਿ ਕਰਿ ਨਮੋ ਜਨਾਇ ਸਨੋਹੂਗਮਨੇ ਡੇਰਨਿ ਬਿਖੈ ਅਛੇਹੂ'।ਪਨ 
ਸਗਰੇ ਰਾਜਨ ਕੀ ਰਾਨੀ।ਦਰਸ਼ਨ ਕੌ ਚਿਤ ਚਹਤਿ ਮਹਾਨ) ॥੧੫॥ ਬਰ 
ਬੁਝਿ ਰਾਜਨ ਕੇ ਸੇਗਾਆਈ ਦਖਨਿ ਧਰੇ ਉਮੰਗਾ/ਪ੍ਰਥਕ | ਪ੍ਰਿਥਕ ਨਿਜ 

ਰਾਵ ਕਰੀ ?ਦਰਤਾ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕੱਠੇ ਟਕੇ ਫੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੈ । “ਮਾਨੋ ਫੂਪ ਭਾਵ ਸੈਂਦਰਤਾ ਨੇ । 
ਅਨੰਦ ਵਿਚ ਰੱਤਿਆਂ ਟੇ । "(ਅਜੇ) ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ । “ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ । #ਜਾਣ 

` ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਢਾ ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । “ਭਾਵ ਭੂਲਾ ਦਿਓ , "ਸਾਰੇ । ਆਪਾਵ=ਸੇ। 



ਸਰੀ 3ਰ ਪਰਤਾਪ ਸਰਜ । ( ੫੪੩੬ ) _ ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰਸੂ ੫. 

ਧਰੀ ਉਪਾਇਨ । ਪਰਸੈ ਆਨਿ ਕਮਲ ਸਮ ਪਾਇਨ ॥੧੬॥ ਪੂਰਨ ਚੋਦ 

ਬਦਨ ਕੀ ਓਰਗਸਭਿ ਰਾਨੀ ਦ੍ਰਿਗ ਕੀਨ ਚਕੋਰਾ।ਗੁਰ ਸਰੂਪ ਸੂਰਜ ਸਮ 
ਭਾਸੇ । ਕਮਲ ਬਿਲੋਚਨ ਸਭਿਨਿ ਬਿਕਾਸੇ ॥ ੧੭ ॥ ਏਕ ਬਾਰ ਤਨ ਕੀ 
ਸੁਧਿ ਭੂਲੀ । ਪਿਖਿ ਸਰੂਪ ਸਭਿ ਰਾਨਿਨਿ ਝੂਲੀ'" । ਕਹੈਂ ਪਰਸਪਰ “ਹੇ 

ਅਲਿ”|ਜਾਨ।ਸੁੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੁਨਯੋ ਹਮ ਕਾਨਿ ॥੧੮॥ ਜਿਨ ਕਉ ਪਿਖਿ 
ਬਿਰਮਹਿੰ ਨਰ ਨਾਰੀ । ਬੀਚ ਪੁਰਾਨਨ ਕਥਾ ਉਚਾਰੀ । ਸੋ ਇਨ ਸਮ 

ਹ੍ਰੈਗੋ ਕੈ ਨਾਂਹਿਨ । ਕਾਮ ਕਹਾਂ ਸਮ ਤਨ ਭਾ ਦਾਹਨਿ” ॥ ੧੯ ॥ ਲਾਜ 
ਜਹਾਜ ਨਯਨ ਅਨਿਯਾਰੇ” । ਖੰਜਨ ਕੌਜਨ ਕੌਨ ਬਿਚਾਰੇ“। ਖੈਨ ਤ੍ਰੋਆਂ 
ਬਡਭਾਗੀ ਸੋਈ । ਇਨ ਸੋਂ ਹਸਿ ਬੋਲਤਿ ਹੈ ਜੋਈ ॥ ੨੦॥ ਸੁਨਤਿ 
ਰਹੀ ਹਮ ਸਦਹੀ ਸ੍ਰੋਨ । ਗੁਰ ਸਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਕਿਤ ਲੋਨ” । ਤਰੀ ਸਿਹਾਂ- 

ਵਤਿ ਹੇਰਨਿ ਕਾਰਨ? । ਬਡੇ ਭਾਗ ਕਿਯ ਆਜ ਨਿਹਾਰਨਿ” ॥੨੧॥ ਗੁਰ 

ਸਰੂਪ ਬਡ ਜਾਲ ਫਸੀ ਹੈ" । ਮ੍ਰਿਗੀ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਸੀ ਹੈਂ । ਇਕ 

ਫਕ ਦੇਖਿ, ਨ ਪਲਕ ਮਿਲਾਵਹਿਂ। “ਹੇ ਸਖਿ!ਕਹਾਂ ਦਰਸ ਪੁਨ ਪਾਵਹਿ” 
॥੨੨॥ ਭਈ ਬਿਬਸ ਠਹਿਰੀ ਚਿਰ ਕਾਲ । ਤਿਨ ਮਹੋਂ ਹੁਤੀ ਜਿ ਬਿਰਧਾ 
ਬਾਲ'। ਸਭਿ ਰਾਨਿਨਿ ਕੇਂ ਮਨ ਕੀ ਜਾਨਿ।ਉਠੀ ਗੁਰੂ ਪਗ ਬੈਦਨ ਠਮੌਨ 
॥੨੩॥ ਨੀਠ ਨੀਠ ਉਠਿ ਗਵਨੀ ਸਾਰੀ । ਬੈਧੀ ਲਾਜ ਸੁਕਚਤੇ ਨਾਂਰੀ'। 
ਜਬਿ ਸਭਿ ਗਈ ਕਥਤਿ ਗੁਨ ਗਨ ਕੌ" । ਚਲੀ ਹਾਰ ਕਰਿ ਜਨੁ ਨਿਜ 
ਮਨ ਕੋ ॥ ੨੪॥ ਸੈਲਪਤੀ ਚੈਬੜਾਲ ਕੁਮਾਰੀ । ਨਹਿ ਬਜਾਹੀ ਸੋ ਹੁੜੀ 
ਕੁਮਾਰੀ । ਹੁਤੀ ਢਿੱਤ੍ਰਨੀ" ਚਿੱਤਰ ਸਰੂਪਾ । ਕਵਿਤਾ ਕਰਤੀ ਗੁਨਨਿ 
ਅਨੂੂਪਾ ॥ ੨੫ ॥ ਸੁਨਤਿ ਹੁਤੀ ਗੁਰ ਰਚੀ ਸੁ ਬਾਨੀ । ਛੈਦ ਸਵੈਯੋ । ਆਵਿ 
ਮਹਾਨੀ । ਪ੍ਢਿ ਪੰਢਿ ਹਰਖਤਿ ਰਿਦੇ ਘਨੋਰੀ।ਰਸ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਅਧਿਕ ਜਟਿੰ 

੧ਜਗ ਰਾਣੀਆਂ ਝੂਮ ਪਈਆਂ । ₹ਹੇ ਸਖੀ । <ਕਾਮ ਨੇ ਕੀ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਬਰਾਬਰ ੯ ਵੇਣਾ ਹੈ 
(ਉਸਦਾ ਤਾਂ) ਸਰੀਰ ਸਾੜਿਆ ਟੋਇਆ ਹੈ (ਸ਼ਿਵਜੀ ਦਾ) । ਅਣੀਆਲੇ ਨੈਣ .ਲੱਜਾ ਦੇ ਜਹਾਜ 
_ਹਨ । 'ਮਮੋਲੇ ਤੇ ਕਵਲ ਵਿਚਾਰੇ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੈਣਾਂ ਅਗੇ) ਕੌਣ ਹਨ । ੬/ਦਰ । “ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 
ਵਾਸੰ> ਸਿਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਾੰ । ₹"'ਸਟੂਪ ਰੂਪੀ ਵੱਡੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੀਆਂ । “ਬਿਰਧ 
ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ । ““ਲਾਜ ਨਾਲ਼ ਬੱਤੀਆਂ ਸੁਕਚਕੇ ਨਾਰੀਆਂ । ₹੧ਸਮੂਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਦਿਦੀਆਂ । 

%#ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਾਤਿ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੀ । ਭੀਲ ਭੋਲ ਵਿਚਲੇ ਮੇਲ ਦੀ, ਨੈਣ ਕਮਲ ਵਰਗੇ 
ਨੱਕ ਤਿਲਢੁਲ ਜੇਹਾ । ਕਵਿਤਾ ਨਿਤ ਮੈਗੀਤ ਦੀ ਰੂਚੀ ਉਸ ਵਿਚ ਦੀ ਹੈ । ਆਦਿ । 

!ਪਾ:-ਚਤੂਰ ਸਰੂਪਾਂ । 



ਮ/ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੪੩੭) ਰਿਤੁ ੫। ਅੰਮੂ ੫. 

ਹੋਰੀ" ੨੬ ॥ ਮਨ ਮਹਿ ਐਸੇ ਚਿਤਵਤਿ ਰਹੀ ।-"ਬਾਨੀ ਰਸਵਤਿ ਗਰ 
ਬਹ ਕਹੀ । ਨਈ,ਬਰੀਕ,ਕਰੀ ਰਸ ਘਨੋ।ਰੌਦ੍ਰ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਬਿਦਤਿ ਕਰਿ 
ਮਨੋ” ॥੨੭॥ ਅਧਿਕ ਸਨੇਹ ਸੈਗ ਸੋ ਪਵੇਦਰਸ ਕਰਨ ਕੀ ਬਾਂਛਾ ਬਵੇ। 
-ਪਿਤ ਸੋਂ ਪੂਛਿ ਲਿਖੀ ਤਿਨ ਪਾਤੀ । ਨਿਜ ਅਧੀਨਤਾ ਕਰਿ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ 
॥੨੮॥ਸ਼੍ਹੀਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਹੁਤ ਬਡਾਈ।ਲਿਖਿ ਕਰਿ ਦਾਸੀ ਹਾਬ ਪਠਾਈ। 
ਆਨਿ ਦਈ ਸਭਿ ਕਹਿ ਕਰਿ ਗਾਥਾ । ਬਾਚੀ ਤਬਹਿ ਖੋਲਿ . ਜਗਨਾਥਾ 
॥ ੨੯॥ ਬਚਨ:-“ਸਾਰਾ, ਪਉਣਾ, ਦੂਜਾ ਗਉਣਤ ? ਨਰ ਨਾਰੀ ਥੇ ਦੋਠੋ 
ਭਉਣਗਤੁਛ ਖਾਧਾ,ਕੁਛ ਲੈਕੇ ਸਉਣਾ।ਉੱਤਰਦੇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਉਣਾ” ?” 
।। ੩੦ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਦਇਿਮ ਪਾਤੀ ਪੰਢਿ ਦੇਖਿ ਕੈ ਸਤਿਗੁਰ ਚਤਰ ਬਿਸਾਲ । 
ਕਾਗਦ ਪਰ ਉੱਤਰ ਲਿਖਜੋ ਪਠਿ ਦੀਨੋ ਤਤਕਾਲ ॥੩੧॥%ਜਾਣੋ ਸਾਰਾ 
ਦੇਵ ਦੇਹਿ, ਪਉਣਾ ਮਾਣਸ ਦੋਗਿਦਬਿਧਾ ਦੂਜੀ ਕਰੀ ਗਵਨ, ਨਰਨਾਰੀ 
ਲਗ ਹੂਏ ਖੇਹ॥ ੩੨ ॥ ਉਕੈ ਲੋਕ ਭਉ'ਦਾ ਵਿਰੈ, ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਖਰਚ 
ਜ ਮਾਲ । ਪਲੈ ਭਈ ਸਉਠਾ ਹੂਆ, ਉੱਤਰ ਤੁਮਰਾ ਬਾਲ” ! ॥ ੩੩ ॥ 

"ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ (ਬੱਧਾ ਹੋਯਾ ਬਹੁਤ) ਦੇਖਿਆ ਸੀ (ਉਸ ਨੇ) । ”ਗੁਟੂ ਜੀ ਨੇ ਰਸੀਲੀ 
ਬਾਣੀ ਬਟਤੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੀਨ ਹੈ ਬਰੀਕ ਹੈ > ਬਹੁਤੇ ਰਸਾਂ ਵਿਚ ਰਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੌਦੂ 
ਸ਼ਿੰਗਾਰ (ਆਦਿ ਰਸ) ਮਾ?“ ਪਰਤੱਖ ਕਰ (ਦਿਖਾਏ) ਹਨ । ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਉੱਤਰ ਤੋਂ 
ਸਮਬ ਆ ਜਾਵੇਗਾ । $“ਊਵ ਤਨ? ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੈ, > “ਮਨੁੱਖ ਤਨ” ਪੌਣਾ ਹੈ, ( ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ 
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਂ ਪਉਣਾਂ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਉਣਾ ਦੁਬਿਧਾ 
ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ?ੈ ਸੋ ਦੂਜ ਕੌਣ ਟੋਇਆ,, ਦੂਜਾ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਵਨ ਕਰਕੇ 
ਨਜ਼ ਤੇ ਨਾਰੀ ਖੇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । (ਇਸ ਲੋਕ ।ਵਚ) ਕੁਛ ਮਾਲ ਖਾ ਖਟਚਠੇ (ਦੁਬਿਧਾ ਕਾਰਨ 
ਸਭ ਕੋਈ) ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ । ( ਇਨ ਦਾ , ਸਉਣਾ ਪਲੈ ਵਿਚ ਹੈਦਾ 
ਹੈ, (ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਣਕ ਹੀ ਭਣਕ ਹੈ ।) ਟੇ ਕਾਕੀ ਤੇਰਾ ਇਹ ਉਤਰ £ੈ । , ਅ ) ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ 
ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਵ ਇਹ ਬੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਟੈ:-ਦੇਹੀ ਵਿਚ ਜੋ “ਦੇਵ` (ਟ੍ਰਪ ਹੈ ਉਹ) ਸਾਰਾ (ਮੁਕੈ- 
ਮਲ) ਹੈ, (ਅਤੇ;ਦੇਹਿ ਵਿਚ ਜੋ “ਮਨੱਸ ,ਮਨ ਯਾ ਲਿੰਗ ਸ਼ਰੀਰ) ਹੈ ਸੋ ਪਉਂਣਾ ਹੇ (ਕਿਉਂਕਿ 
ਦੇਵ ਦੀ ਸੱਤਾਂ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਹੈ) । “ਦੂਜੀ” ਯਾ ਦੂਜਾ (ਅਰਥਾਤ) ਪਉਣਾ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਦੁਬਿਧਾ (ਵਿਚ 
ਪੈਕੇ ਗਵਨ ਕਰਦਾ ਅਰਬਾਤ ਨਰ ਨਾਰੀ) ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ? (ਤੇ ਅੰਤ ਏਹ ਦੋਇ ਰੂਪ) ਨਜ਼ ਤੇ 
ਨਾਰੀ ਖੇਹ ਹੋ ਜੇ ਹਨ । (ਜੋ ਮਨੱਸ ਹੈ ਉਹ) ਦਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਉਂਦਾ ਵਿਰਦਾ, ਜਮਾਂ ਮਾਲ 
ਨ! ਅਰਥਾਤ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ) ਖਾਂਦਾ ਖਰਚਦਾਂ ( ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਟੈ, ਜ' ) 
ਪੂਲੈ ਹੋਈ ਤਦੋਂ ਮੈਚਿਤ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੋ ਨੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਾਕੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਉੱਤਰ ਹੈ । 



| ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੪੩੮) ` ਰਿਤੁ ੫। ਅ-੫, 

ਰੌਪਈ॥ ਸੋ ਦਾਸੀ ਲੋ ਤਤਛਿਨ ਆਈ । ਰਾਜਸੁਤਾ ਗਹਿਨੈਂ ਪਵਿ ਹਰਿ- 

ਥਾਈ । ਦਰਸ਼ਨ ਪਜਾਸ ਪ੍ਰਥਮ ਹੀ ਲਾਗੀ । ਉੱਤਰ ਪਢਿ ਦੂਨੀ ਮਨ 

ਜਾਗੀ॥੩੪॥ਠਿਜ ਪਿਤ ਬੂਝਿ ਕਰਿ ਆਈ। ਪਹੁੰਚਿ ਗੁਰੂ ਤਟ ਗ੍ਰੀਵ 

ਨਿਵਾਈ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਜਥਿ ਬੈਦਨ ਠਾਨਿ । ਹੁਤੀ ਕਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਪਾਨ 
॥੩੫ ॥ ਰਾਜ ਸੁਤਾ ਕੀ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰ ਧਰਿ । ਥਾਪੀ ਧਨਖ ਸਾਥ ਤਿਸ ਦੇ 

ਕਰਿ । ਬਹੁਰ ਹਾਥ ਮਹਿ ਲੀਨਿ ਉਠਾਈ । ਹਿਤ ਬੁਝਨ ਤਿਨ ਗਿਰਾਂ 

ਅਲਾਈ ॥੩੬॥ “ਮਮ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰ ਅਪਨੋ ਹਾਥਕਯੋਂ ਨ ਧਰਜੋ ਅਥਿ ਹੇ 
ਗਰਨਾਥ ! ਅਧਿਕ ਭਾਵਨਾ ਤੁਮ ਮੈਂ ਮੇਰੀ । ਜਾਨਹੁ ਕਯੋਂ ਨ ਆਪਨੀ 

ਚੋਰੀ? ॥੩੭॥ ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਿ ਹੇਤ ਸੁਨਾਯੋ । “ਪ੍ਰਥਮ ਤੁਰਕਨੀ ਕੋ 

ਤਨ ਪਾਯੋ । ਬੇਗਮ ਭਈ ਨੁਰੈਗੇ ਕੋਰੀ । ਦੇਹਿ ਅਪਾਵਨ ਹੁਤੀ ਬਡੇਰੀ ॥ 
੩੮॥ਜਮਨਾ ਘਾਟ ਜਹਾਂ ਬਿਸਰਾਂਤਾਂ।ਤਹਾਂ ਪਰਬ ਦਿਨ ਭਈ ਸਨਾਤਾਂ। 

ਸੋ ਤਜਿ ਦੇਹਿ ਹਿੰਦੁ ਤਨ ਪਾਯੋ । ਪਰਬ ਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂਹਿ ਫਲ ਦਾਯੋ ॥ 

੩੯॥ਅਬਿ ਲੋ ਸੁੱਧਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੋਈ।।ਹੁਤੀ ਤੁਰਕਨੀ ਸਮੁਝੀ ਸੋਈਯਾ 
ਤੇ ਹਮ ਅਬਿ ਹਾਥ ਨ ਛਹਾਯੋ।ਧਨਖ ਆਪਨੇ ਤੁਵ ਤਨ ਲਾਯੋ॥੪੦॥ਹਮ 

ਮਹਿ ਕਰੀ ਭਾਵਨਾ ਜੋਇ। ਇਸ ਕੋ ਫਲ ਹ੍ਰੈ ਸੁਨੀਐ ਸੋਇ। ਜੈਗਲ ਦੇਸ਼ 
ਦਮਦਮਾ ਥਾਨ । ਤਹਿ ਡੱਲਾ ਬੈਰਾੜ ਮਹਾਨੁ ॥ ੧੪ ॥ ਇਹਿ][ ਤਨ 
ਤਜਹਿ ਬੋਰ ਦਿਨ ਮਾਂਹੀ । ਤਿਸੀ ਦੇਸ਼ ਮਹਿ ਜਨਮਹਿਂ ਜਾਹੀ । ਸਿੱਖ 
ਹਮਾਰੋ ਡੱਲਾ ਨਾਇ । ਤਿਸ ਕੋ ਬਨਹਿੰ ਕਬੀਲਾ” ਜਾਇ ॥ ੪੨ ॥ "ਸਿੱਖ 
ਸਿੱਖਨੀ ਤਹਿ ਸਮੁਦਾਇ। ਸੇਵਾ ਕਰਿਹੈ' ਤੂੰ ਚਿਤਲਾਇ'।ਤ।ਬ ਤੇਰੋ ਹਮ 
ਕਗੰਹੇ ਉਧਾਰਿ । ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹਿ ਆਇ ਤੁਵ ਦ੍ਰਾਰ! ॥ ੪੩ ॥ ਇਮ 
ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਕੌਡੀ ਗੁਰ ਜਬੈ । ਬਿਸਮੈ ਭਈ ਬਹੁਰ ਸੁਨਿ ਤਬੈ । ਬਾਰ ਬਾਰ 
੧ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਦਾ ਇਕ ਘਾਟ ਤੋਂ ਮਬੁਰਾ ਵਿਚ ? ਜਿੱਥੇ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕੈਸ ਮਾਰਕੇ ਟਿਕੇ ਸਨ। 

“ਗਾਵ ਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੂੰ । ੧) ਤੁਰਕਣੀ ਸੈਂ (ਤੈਨੂੰ ਅਸਾਂ) ਓਹੀ  ਤੁਰਕਣੀ ) ਸਮਝਿਆ 

ਹੈ। ਦਇਸਤ੍ਰੀ । ਪਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖਣੀਆੰ ਦੀ ਤਿੱਥੇ ਸੋਵਾ ਕਰੰਗੀ ਤੂੰ ਦਿੱਤ ਲਾਕੇ । 

#ਪਾ.--ਤਬਿ । “ਇਹ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਸੈ ਸਾਖੀ ਦੇ ਅਖੇਪਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਦਿਮਾਸ਼ ਦੀ ਘਾੜਤ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਕੇ ਉਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਤੁਰਕਾਂ ( ਇਬਰਾਹੀਮ 

ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ) ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਨਮ ਪਲਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ 
ਸ਼ੁਧ ਨਹੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਕੀਣੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਪਲਫ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ਾਤ ਦੀ 

ਅਸ਼ੁੱਧੀ ਰਹਿਣੀ ਤਾਂ ਦੰਦੂ ਸ਼ਾਂਸਤ੍ਰ ਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ! (ਪਾ:-ਇਤ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੪੩੯ ) ਰਿਤੁ ੫ । ਅਸੂ ੫, 

ਬੈਦਨ ਕਹੁ ਕਗੈਲਖਿ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪਤਿ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰੈ ॥੪੪॥ ਕਿਤਿਕ ਕਾਣਨ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕੌ ਪਾਇ । ਗਈ ਰਿਦੇ ਗੁਰ ਰੂਪ ਬਸਾਇ । ਬਰਤ ਨੌਮ ਸੈਜਮ 
ਸੈਂ ਰਹੀਅਪਨੋ ਬਯਾਹ ਕਰਾਯੋ ਨਹੀਂ॥੪੫॥ਗੁਰ ਗੁਰ ਸਿਮਰਤਿ ਕੇਤਿਕ 
ਦਿਨ ਮੈਂ । ਤਨਕੌਂ ਤਯਾਗਿ ਮਰੀ ੩ਤਛਿਨ ਮੈਂ । ਦੋਸ਼ ਮਾਲਵੇ ਜਨਮੀ 
ਜਾਇ। ਡੱਲੋ ਖੈਗੁ ਬਜਾਹ ਕ/ਰਵਾਇ ॥ ੪੬ ॥ ਗੁਤ ਜੋ ਕਹਯੋ ਸਕਲ 
ਹੀ ਭਯੋਂਲਪ੍ਰਭੁਜੀ ਸਿਵਰ ਤਹਾਂ ਹੀ ਕਿਯੋਪਰਬਤਬਾਸੀ ਜੇ ਨਰ ਨਾਰੀ । 

“ਰਵਾਲਸਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੈਮਤ ੧੭੫੮ ਬਿ: (ਇਤਿਹਾਸ, ਕ੍ਰਿਤ ਸ: ਇਕ ਸਿੰਘ 
ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ) ਹੈ । ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਜੁੱਧ ੧੭੬੧ ਬਿ: ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੇ 
ਪਾਸ ੧੭੬੨ ਦੇ ਕੱਤਕ ਵਿਚ ਅੱਪੜੇ ਲਿਖੋ ਹਨ । ਚਾਰ ਸਾਠਨੰ ਵਿਚ ਇਹ ਬੀਬੀ ਚੌਬਿਆਲੀ 
(ਪਦਮਾ) ਮਰ ਬੀ ਗਈ,ਆਲਵੇ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਜੈਮ ਬੀ ਪਈ, ਵਰ ਪੂਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀ 
ਅੱਪੜ ਪਈ, ਤੇ ਡੱਲੋ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਬੀ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੀ ਕਰ ਲਈ । 
ਇਸਥਾਂ ਤੋਂ ਵਨ ਕੁ ਮਗਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਟੁਰ ਬੀ' ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਵੀਚਾਰ ਦੀ 
ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਹੁੰ ਵਰਿਹਾਂ ਵਿਚ ਪੱ ਤੋਂ ਘੱਟ ੧੬ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਕੈਮ ਕੀਣੂੰ ਹੇ ਗਿਆ $ 
ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਸਾਖੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏਥੇ ਭੋਲੇ ਭਾ ਦੇ 
ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੜਚੋਲ ਨਹੀ ਕੀਤੀ । ਤੇ ਸੇ ਸਾਖੀ ਵਾਨੇ ਨੇ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਬਾਪੜਾ ਦੇਣ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਭਰਮੀ ਦਿਮਾਗ਼ ੨” ਜੇ ਫੁਰਿਆ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਤਿਵੇਂ” ਹੀ ਮਿ: ਸੋਕਾਲਫ ਨੇ 
ਸੌ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਪਸਿੰਦ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਕਾਰਨ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 

_ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਚੰਬਿਆਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਥ ਨਾਲ ਥਾਪੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਦਿਤਾ, 
` ਭਾਂ ਆਪ ਨੇ ਉੱਤ੍ਰ ਦਿਤ ਕਿ ਸੈਂ ਆਪਣੀ ਵਟਣੀ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਦੁਸਰੀ ਇਸਤ੍ਰ|ਂ ਨੂੰ ਟੱਥਨਾਲ 
ਨਹੀਂ ਛੁਹਿਆ ਕਰਦਾ । ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਟਹਾਨੀ £ਤਜਾ ਤੇ ਮਹਾਨ ਉੱਚੀ 
ਇਖਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਮਕਣਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਥਾਪੜੇ ਨਰ ਨਾਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਆ 
ਕੁਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮ ਪਵਿੱ੨ ਨਾਮ ਰਸ ਨਾਲ ਫੁਲ੍ਹ ਭੁਲ ਪੈਂਦੇ 2ਥਾਂ ਦੀ ਛੁਹ ਨਾਲ 
ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਰਸ ਛੁਹ ਲੱਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ. ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹੋ 
ਲਿਖੀ ਹੈ “ਜਿਨਿ ਮਾਣਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰਾ । ਪੁਨਾ:-“ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਹਾ 
ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਪਾਰਸੁ ਜੋ ਲਾਗੇ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਵੈਗੋ? । ਪੁਨਾ>-ਜਾਕੇ ਦੇਖਤ ਦੁਆਰੇ ਕਾਮ ਕੋਧ ਹੀ 
ਨਿਵਾਰੇ” ਪੂਨਾ:-“ਪਰਸਤ ਚਰਨ ਗਤਿ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਿ”  ਤਬਾ:-“ਪਰਸਤ ਪੈਰ ਸਿਬਤ ਤੇ 
ਸੁਆਮੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੰ ਦੀ ਭੋਧ ਦਾ ਥੀ ਭੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਬੀ 
ਕਲਪਤਿ ਹੈ 

ਨ ਨਾਲ ਥਾਪੜ' ਦੇਣਾ ਇਕ ਦੋਜ ਮਾਤ੍ਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਅਰਬ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਰਰਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਿਰਸੀ ਭਾਵ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋ, ਕਿ ਮੈੰ 
ਇੱਕੋ ਕਮਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਿਰਸ ਤੇ ਬੀਰਰਸ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ।.ਜਿਸ ਕਮਾਨ ਵਿਚੋਂ ਜਨ ਹਰਨ 

[ ਪਉ ੩= 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੪੪੦) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰਨੂ ੫. 

ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਹਿ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰੀ ॥੪੭॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥੇ ਪੰਚਮ 

₹ ਤੇ “ਰਾਜਨ ਮੇਲਾ ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨ? ਨਾਮ ਪੰਚਮੋ ਅੰਸੂ ॥ ੫ ॥ 

“ਭਉ [ਪਿਛਨੇ ਪੇਨੇ ਦੀ ਝਾਕੀ ਟੂਰ) 
ਤੀਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਮੇ ਵਿਚੋਂ ਆਤਮ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੂਹਾਨ ਬਰ- 

_ਨਾਫ ਬੀ ਮੈਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ । ਉਹੋ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੂਹਿਆਂ ਲਈ 'ਮੌਤ'_ ਅਰਥ ਰਖਦਾ ਹੈ, 
(ਹੇ ਮੂੰਹ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਿਆਰਾ ਅਰਬ ਟੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹੈ ਧਨੁਖ ਮਰਨਾਊ 

ਤੀਰ ਟੋਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਧਟਖ ਜੀਵਾਂਲਣ ਹਾਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ 

ਦੀ ਛੁਹ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਦੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਤੇ ਅੱਖੀ' ਤਿੱਠੀ ਉਗਾਹੀ ਲਈ ਦੇਖੋ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ 

ਦਾ ਪੂਸਗ “ਬੈਦਾ ਮਿਲਾਪਾੰ ਦਾ ਸਫਾ ੯੮੧ (ਤੀਜੀ ਲੈਡੀਸ਼ਨ) ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਨੌਟ ਜੇ ਐਉਂ ਹੈ:-- 

ਭਾਈ ਪੁਭੁਦਿਆਲ ਜੀ ਪਿਸ਼ੌਰ ਵਿਚ ਇਕ` ਬੈਰਿਸਟਰ ਮੇ ਜੋ ਐਬਟਾਬਾਟ ਵਾਲੋ 
ਸਰਦਾਰ ਟੋ ਚਾਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤ੍ਰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿਖ ਸੇ । ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਦ ਕਿ ਓਹ ਜਦ ਚਿਲਾਸ 
ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕਿੱਸੇ ਕੌਮ ਗਏ ਤਾਂ ਇਕ ਸੁਹਣਾ ਜਿਹਾ ਪਠਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ; ਇਸ ਨੇ 

ਦੱਸਿਆ ਕਿ ?ਰਾ ਬਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਨੌਕਰ ਸੀ । ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਇਕ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਜੇ ਐਉਂ ਸੀ ਕਿ-ਇਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ 

ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਕੇ ਉਠੇ ਤਾਂ ਕਿੱਸੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ: ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਮੇਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ 

ਲੱਭੋ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣ । ਹੁਕਮ ਹੋਣ 

ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਲਾਸ਼ ਆਟਭ ਹੋ ਗਈ । ਅੰਤ ਇਕ ਬਿਰਧ ਨਿਹੈਗ ਸਿੰਘ ਲੱਭਾਂ 

ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ੧੧੫ ਬਰਸ ਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਨਸ ਵਿਚ ਬਹਾਕੇ ਲਿਆਏ । ਜਦ 

ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰੌਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 

ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾੰ ਦਾਂ ਸਰੀਰ ਪਤਲਾ ਤੇ ਲੰਮਾ ਮੀ, ਪਰ ਬਲਕਾਰ ਬਿਔੰਤ ਸੀ; ਅੱਖਾਂ ਦਾ 

ਤੇਜ ਅਬੱਲ ਸੀ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 

ਟਿਕੇ ਕਿ ਸਿਰ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ 
ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਰਨਾਣ ਕੋਈ ਅਜੇਹੀ ਛਿੜਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ 
ਖ਼ਰੀਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਛੋਹੇ ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਯ ਬਰਨਾਣਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ 

ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ । ਨਿਹੇਗ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਾਂਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਿੱਤ ਦਾ 
ਤਜਰਬਾ ਹੱਡ ਬੀਤਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਨਿਹੰਗ ਮਘ ਵੈਰਾਗ ਵਿਚ ਜਲ ਪੂਰਤ ਹੈ 
ਗਿਆ ।” ਪੂਰੁਦਿਆਲ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ?ਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਠਾਣ ਬੀ ਇਸੇ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਬ ਵਿਚ ਨੌਣ ਭਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ! “ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ 

ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਬੀ ਇਉਂ' ਹੀ ਟੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ।” ਸੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ! ਇਹ 

ਅੱਖੀਂ ਨੰ ਹੱਡ ਵਰਤੀ` ਉਗਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 'ਛੁਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਅਸਾਂ ਤੱਕ 
ਅੱਪੜੀ ਹੈ । ਨ, 



__ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ___ _( ੫੪੪੧ ) ਰਿਤੁ ੫ । ਅਠ ੬, 
੬. [ਮਾਲਵੀਹ ਪਰਬਤ ਤੇ ਸੈਲ]। 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਸਕਲ ਸੈਲਪਤਿ ਮੇਲ ਕਰਿ ਤੀਰਥ ਮੇਲੋਂ ਮਾਂਹਿ । ਦਾਨ ਮਹਾਂਨ 
ਸ਼ਨਾਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਠਾਨਿ ਚਿਤ ਲਾਹਿ”ਂ ॥੧॥ ਚੌਪਈ॥ ਕੈਚਨ ਜ਼ੀਨ 
ਤੁਰੇਗ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ । ਕਿਨਹੁੰ ਮਤੈਗ ਦਿਯੇ ਮੁਲ ਭਾਰੇ । ਬਸਤ੍ਰ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਅਰ 
ਦਰਬ ਬਿਸਾਲਾ। ਨ੍ਰਿਪਨਿ ਦਾਨ ਦੇ ਬਹੁ ਤਿਸ ਕਾਲਾ ॥ ੨॥ ਕਰਿ ਕਰਿ 
ਮੇਲਾ ਬਾਸੁਰ ਤੀਨ।ਮੁਦੜਿ ਭਏ ਨਾਰੀ ਨਰ ਪੀਨ”। ਰੁਖਸਦ ਹੇਤ ਗੁਰੂ 
ਢਿਗ ਆਏ । ਸਭਿ ਕੌ ਸਿਰੋਪਾਉ ਪਹਿਰਾਏ! ॥ ੩॥ ਕਰਿ ਕਰਿ ਨਮੋ 
ਨਿਕੇਤ ਸਿਧਾਰੇ । ਮਗ ਮਹਿੰ ਗੁਰ ਕੌ ਸੁਜਸ ਉਚਾਰੇ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਨਗਰ 
ਪਹੂਚੇ ਜਾਈ । ਪੁਰੀ ਕਾਮਨਾ ਪਿਖਿ ਸੁਖਦਾਈ ॥ ੪॥ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਤਹਿੰ 
ਰਹੈ ਪਿਛਾਰੀ । ਮੱਜਨ ਠਾਨਹਿੰ ਤੀਰਥ ਬਾਰੀ”। ਵਹਿਰ ਅਖੇਰ ਕਰਹਿ 
ਬਨ ਮਾੰਹੀ/ਸੈਲਨਿ ਸੈਲ ਕਰਹਿ ਅਵਗਾਹੀ॥੫॥ ਜਾਤਿ ਅਨੇਕ" ਤਰੋਵਰ 
ਠਾਂਢੇਦਲ ਫਲ ਸੈਕਲ# ਛਾਯਾ ਗਾਵੇਚਵਿਕਰਿ ਦੂਰ ਸੁਚੇਤਾ ਕਰਿਹੀ'। 
ਨਏ ਸਥਲ ਸੈਲਨਪਰ ਵਿਰਿਹੀਂ॥੬4(ਇਕਦਿਨ ਦੂਰ ਗਏ ਜਗਸ੍ਹਾਮੀ। 
ਸੈਲ $ਬਿਲੋਕਤਿ ਉਰਧ ਗਾਮੀ?। ਮਾਲਵੀਹ ਪਰਬਤ ਕੋ ਨਾਮੂ । ਸ਼ਿਖਰ 
ਚਲੋ ਤਿਸ ਲਖਿ ਅਭਿਰਾਮੂ ॥੭॥ ਸਰਬ ਮੈਗ ਤੇ ਬਰਜਿ ਹਟਾਏ । 4ਥਿਰੇ 
ਰਹੋ ਨਤੁ ਸਿਵਰ ਸਿਧਾਏ'” । ਪੰਚ ਸਿੰਘ ਨਿਜ ਸਾਬ ਮਿਲਾਇ । ਤਿਨ ਕੇ 
ਨਾਂਮ ਸੁਨਹੁ ਹਰਖਾਇ ॥ ੮ ॥ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਜਾਨੀ ।.ਉਦੇ 
ਸਿੰਘ ਜੋਧਾ ਬਲ ਖਾਨੀ । ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਚਰਨ ਸੋਂ ਚਾਲੇ । ਮੁਹਕਮ 
ਮਿਲਾਇ ਸੁ ਨਾਲੋ ॥ ੯॥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਤੁਵੈਗ ਮੈਭਾਰੇ । ਪੰਚਹੁੰ ਗਮਨੋ 
ਗੁਰੂ ਪਿਛਾਰੇ । ਦਾਸਨਿ ਕੌ ਦੇ ਤੁਰੰਗ ਹਣਾਏ' । ਤੂਰਨ ਪਾਇਨ ਸਾਥ 
ਸਿਧਾਏ ॥ ੧੦ ॥ ਤੁੰਗ ਸਥਲ ਚਵਿਕੈ ਗੁਰ ਖਗੇ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਬਿਲੋਕਨ 
ਕਰੇ । ਤਹਿ ਇਕ ਬਿਚਰਤਿ ਹੁਤੋ ਗੈਧੀਲਾ” । ਕਰਜੋ ਨਿਹਾਰਨ ਰੂਪ 
ਪਚਿਤ ਵਿਚ ਲਾਹਾ ( ਸਮਥਕੇ )। ਤੇਰਾਜਿਆੰ ਨੇ ਦਾਨ ਢਿਤਾ। ਕੇ ।(ਅ) ਬਹੁਤ । ਜਲ 
ਵਿਚ । “ਅਨੇਕ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ । ੬ਪੱਤੇ ਤੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ । ?ਉਚੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ । "ਨਹੀਂ ਤਾਂ 
ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਓ । €ੰੜ ਦਿਤੇ । “ਇਕ ਜੈਗਲੀ ਜ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰੋਂ ਪੈਰੋਂ ਨੰਗੇ 
ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਟਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਡਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਹਿਨਾਂਗੇ । (ਅ) 
ਗਧੈ ਹੱਕਣ ਵਾਲਾ । ( ੬ ) ਗ਼ਰੀਬ; ਫੈਗਾਲ। ( ਸ) ਗਿਆਨੀ-ਰੀਧ੍ਰਬ ਅਰਬ ਬੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ 
ਹਨ। ਪਾ:-ਚਾਹਿ । 1ਪਾਂਟ-ਸਿਰੋਪਾਉ ਹਰਖਾਏ । 

ਹਰਇਹ ਸੇ ਸਾਖੀ ਦੀ ੪੧ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਹੈ । ਉਪਾ:-ਸਥਲ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸਰਜ । ( ੫੪੪੨) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰਸ ੬, 

ਛਬੀਲਾ॥੧੧॥ਸ਼ੀਘੂ ਕਰਤਿ ਚਰਨਨਿ ਪਰ ਪਰਯੋਂ।ਹਾਬ ਜੋਰਿਸਨਮੁਖ 

ਪਨ ਖਰਜੋ। ਦੇਖਤਿ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਕਹਿੰ ਬਾਨੀ । “ਕਹਾਂ ਜਾਨਿ ਤੈਂ ਬੈਦਨ 
ਠਾਨੀ ਊ ॥੧੨॥ ਕੋ ਹੈਂ ? ਕਹਾਂ ਬਾਸ ? ਸਚੁ ਭਾਖ ਆਇ ਕਹਾਂ ? ਕਤਿ 
ਗਮਨ ਭਿਲਾਖੋ?? ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਭਨਯੋ' ਬਾਕ ਮੁਸਕਾਈ। “ਕਯੋਂ ਨ ਪਛਾਂ- 
ਨਤਿ ਹੋ ਸੁਖਦਾਈ ! ॥੧੩॥ ਸਰੀ ਸਤਿਗੁਰ! ਸੁਨੀਏਂ ਮਮ ਗਾਬਾ। ਪ੍ਰਥਮ 
ਬ੍ਰਿਤਾਂਤਕਹੋਂ ਤੁਮ ਸਾਥਾ।ਮੈਂ ਰੇਵਾ ਕਾ ਨੰਦਨ ਪਜਾਰੋ। ਜਗ ਰੇਵਾਲ ਨਾਮ 
ਮੁਝ ਡਾਰੋ॥੧੪॥ਇਮ ਮਾਤਾ ਭਾਖਯੋ ਉਪਦੇਸ਼ੂ ।-ਹੈ ਸੁਤ ਤਪ ਕੋ ਤਪਹੁ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ । ਜਗਤ ਬਿਥੈ ਜੋਤੀ ਵਡਿਆਈ । ਜਿਨ ਕਿਨਿ ਤ੫ ਕੋ ਤਪ 
ਕਰਿ ਪਾਈ॥੧੫॥ਤਪ ਤੇ ਕਛੂਦਲਭ ਜਗਨਾਂਹੀ।ਅਤਿ ਤ ਅਤਿ ਸ਼ਕਤੀ 
ਤਪੁ ਮਾਂਹੀ । ਬਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਜੋ ਬਡਹੁੰ ਬਡੇਰੇ । ਤ੫ 'ਮਹਿੰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਤਿ 
ਨਿਤ ਹੇਰੇ॥ ੧੬॥ ਮਹਾਂ ਦੇਵ ਕੋ ਨੇਮ ਸਦੀਵਾ । ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਤਪ ਮਹਿ 
ਬਿਰ ਥੀਵਾ। ਕਮਲਾਸਨ ਜਬਿ ਉਤਪਤਿ ਭਯੋ । ਬੈਠਯੋ ਕਮਲ ਕਮਲ 
ਨਿਪਜਯੋ॥੧੭॥ ਤਬਿ ਅਕਾਸ਼ਬਾਠੀ ਸਮੁਝਾਯੋ । “ਤਪ ਬਿਨ ਬਲ ਨਹਿ 
ਕਿਨਹੁੰ ਪਾਯੋ । ਸ਼ਕਤਿ ਬਿਸਾਲ ਬਹੈ ਜੇ ਪਾਈ । ਤਪ ਕਰੀਯਹਿ ਚਿਰ 
ਲਗ ਸਮੁਦਾਈ॥੧੮॥ਸੁਨਿ ਤਪ ਅਤਿਸ਼ੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੀਨ। ਜਗ ਸਿਰਜਨ 
ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੀਨਿ । ਸੁਰ ਨਰ ਮਹਿ ਏ ਤੀਨ ਬਡੇਰੇ“। ਤਪੁ ਕੋ ਤਪਹਿ 
ਮਹਾਤਮ ਹੋਰੇ।੧੯॥ਅਪਰਨ ਕੀ ਗਿਨਤੀ ਕਹੁ ਕਹਾਂਯਾਂਤੇਂ ਪੁੱਤ !ਕਰਹੁ 
ਤਪ ਮਹਾਂ-। ਸੁਨਿ ਜਨਨੀ ਤੇ ਅਸ ਉਪਦੇਸ਼ੂ । ਤਪ ਕੋ ਤਾਪਤਿ ਰਹਜੋ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੂ॥੨੦॥ ਬਿਰ ਹੁਇ ਉੱਤਰ ਖੰਡ ਸਥਾਏ੯। ਤ੫ ਕਰਤੇ ਜੁਗ ਤੀਨ 
ਬਿਤਾਏ । ਤਬਿ ਕਮਲਾਸਨ? ਚਲਿ ਕਰਿ ਆਯੋ।ਆਗੇ ਬਿਰ ਹੁਇ ਦਰਸ 
ਦਿਖਾਯੋ ॥ ੨੧॥ ਬਿਬਧ ਬਿਧਿਨਿ ਮੈਂ ਉਸਤਤਿ ਕੀਨਿ । ਚਰਨ ਕਮਲ 
ਪਰ ਸਿਰ ਧਰਿ ਦੀਨਿ । ਹੁਇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਬਿਧਿ” ਬਾਕ ਬਖਾਨ ।-ਅਹੋ ਨਾਗ 
ਨੰਦਨ” | ਸੁਨਿ ਕਾਨਾ ॥੨੨॥ ਤਪ ਤੈਂ' ਸਾਧਨ ਕੀਨ ਘਨੌਰੇ। ਬਰ ਢਾਹੋ 
ਜਿਮ ਹ੍ਹ ਉਰ ਤੇਰੇ-।ਸੁਨਿ ਬ੍ਹਮਾ ਤੇ ਜੁਗ ਕਰ ਜੋਗੇਜਾਚਮੋ ਜਥਾਂ ਮਨੋ- 

੧ਡਿੱਥ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ ਊ । “ ਟੇਵਾ ਦਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ। “ਜਗਤ ਵਿਚ / 4 ਰ੍ਹਾਂ 
ਰੌਵਾਲ ਪਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਕਮਲ ਤੋ' ਪੈਦਾ ਟੇਕੇ ਕਮਲ ਏ ਬੈਠਿਆ । “ਇਹ ਤਿੰਠ 
ਵਤੇ ਹਨ । 5ਦੇਖੋ ਅਰੈ ਅੰਕ ੨੯ । “ਲ੍ਹਮਾ । “ਹੇ ਨਾਗ ਦੇ ਪੁੱਤਰ । 

#ਪ=ਸਿਰ ਧਰਤੋ । 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____( ੫੩੪੩ ) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰ ੬, 
ਰਥ ਮੋਰੇ॥੨੩॥-ਅਧਿਕ ਬਿਭੂਤਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਊ । ਨਿਜ ਬਰ ਦੀਜੈ ਰਾਜ 
ਕਮਾਊਂ--ਇਮ ਹੀ ਹੋਇ-ਬਿਰੈਚ' ਉਚਾਰਾ । ਬਿਸ਼ਰਕਰਮਾ ਤਤਕਾਨਨ 
ਹਕਾਰਾ ॥੨੪॥ ਮੰਡਪ ਨਗਰ ਕਰਾਵਨਿ ਕਰਿਯੋ।ਅਬਿ ਮੰਡੀ ਜਹਿਂ ਨਾਮ . 
ਉਚਰਿਯੋ । ਤਿਸ ਕੋ ਮੋਹਿ ਬਨਾਯੋ ਰਾਜਾ।ਅਧਿਕ ਬਿ੍ਧਾਯੋ ਰਾਜ ਸਮਾਜਾ 
॥੨੫॥ ਜੀਤੇ ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ ਬਿਸਾਲੇ । ਕਰਜੋ ਰਾਜ ਮੈਂ ਬਹੁ ਬਲ ਨਾਲੇ । 
ਤ੍ਰਸ਼ਠ ਜੁਗ ਬੀਤੇ ਇਸ ਰੀਤਿ । ਭੋਗਤਿ ਅਨੰਦ ਰਿਪੰਨ ਕਹੁ ਜੀਤ . 
॥ ੨੬॥ ਤਬਿ ਜੱਛਨ ਸੋਂ ਰਣ ਮਮ ਪਰਿਯੋ । ਹਤੇ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਸਨਮੁਖ 
ਲਰਿਯੋ।ਬਜਜੋ ਲੋਹ ਸੋ ਲੋਹ ਕਰਾਰ।ਮਚਜੋ ਮਹਾਂ ਸੈਗ੍ਰਾਮ ਅਖਾਰਾ॥੨੭॥ 
ਜੱਛਨ ਲੱਛਨਿ” ਘਾਲਜੋ ਹੇਲਾ।ਕਰਜੋ ਧਕੇਲਨ ਰੇਲ ਰੁ ਪੇਲਾਂ । ਬਹੁਤਨਿ 
ਮਿਲਿ ਮੁਛ ਕੋ ਬਧ ਕੀਨੋ । ਰਾਜ ਸਕਲ ਮੇਰੋ ਤਬਿ ਛੀਨੋ ॥੨੮ ॥ ਜਹਿੰ 
ਪੂਰਬ ਮੈਂ ਤਪ ਬਹੁ ਤਾਪਾ । ਬਿਧਿ ਬਰ ਤੇ ਤੀਰਬ ਇਹਾ' ਥਾਪਾ । ਲਘ 
ਗਰਵਰ ਤਰੁਵਰੁ ਦਲਸਮਸਰ”।ਤਰਤਿਵਿਰਤਿਹੇਰਤਿ“ ਸਭਿਜਲਪਰਨਂ 
॥ ੨੯ ॥ ਨਿਹਕਲੈਕ ਅਵਤਾਰ ਨ ਜਾਵਤਿ” । ਬਾਸ ਕਰੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਥਲ 
ਤਾਵਤਿ । ਕਰੁਨਾਂ ਕਰਿ ਅਬਿ ਤੁਮ ਚਲਿ ਆਏ।ਅਪਨੋ ਦਰਸ਼ਨ ਰੁਚਿਰ 
ਦਿਖਾਏ॥੩੦॥ਨਰ ਅਵਤਾਰਆਪ ਤੁਮਅਹੋਂ।ਸਕਲ ਸ਼ਕਤਿਧਰਰਿਪੁਗਨ 
ਦਹੋ/ਮੈਂ ਅਬਿਪਰਯੋ ਆਪ ਕੀ ਸ਼ਰਨੰ।ਚਹੌਂ ਨਿਖਲ ਬਿਪਤਾਨਿਜ ਹਰਨੀ 
॥੩੧॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਪੁਕੁ ਬਨੋ ਸਹਾਇ।ਦਾਸ ਜਾਨਿ ਕਰਿ ਲੋਹੁ ਬਚਾਇ। 
ਜਿਤਿਕ ਸੁਰਾਸੁਰ ਜਗ ਸਮੁਦਾਏ । ਤਮ ਨਿਜ ਆਗਜਾ ਬਿਥੇ ਚਲਾਏ 
॥ ੩੨॥ ਜੋ ਨਹਿ ਮਾਨੈ ਸੋ ਤੁਮ ਮਾਰਾਂ । ਸਭਿ ਪਰ ਹੁਕਮ ਆਪ ਕੋ 
ਭਾਰਾ।ਜੱਛਨ ਕੋ ਬਲ ਤੇ ਸਮੁੜਾਵੋ।ਬਧਿਓ ਬੈਰ ਬਿਸਾਲ ਮਿਟਾਵੋ॥੩੩॥ 
ਇਮ ਰੁਆਲ। ਕੀ ਬਿਨਤੀ ਸੁਨਿਕੈ । ਸ਼ਰਨਿ ਪਰਯੋ ਅਪਨੀ ਮਨ ਗੁਨਿ 
ਕੈ ॥ ਸ਼ੀ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਧਨਖ ਸੈਭਾਰਾ । ਤਾਨਯੋਂ ਪਾਨ ਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਾ” ॥ 
੧ਬ੍ਹਮਾਂ ਨੇ । ੨ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦੰਛਾਂ ਨੇ । ਇਹ ਤੀਰਬ (ਰਵਾਲਸਰ) । “ਛੋਟੇ ਪਹਾੜ 
ਇਿੱਛਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਤ । “ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । #ਨਿਹਕਲੰਕ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਟੁੰਦਾ 
ਜਦ ਤਕ । ਨਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ,ਆਪ ਈਸ਼੍ਰ ਦਾ) ਅਵਤਾਰ ਹੋ । ਬੜੇ ਬਲ ਨਾਲ । 

#ਪਾਸ ਫੂਸ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵੇਰਾਂ ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਪੱਥਰ ਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਤਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰ 
ਝੂਟੇ ਬਿੰਛ ਬੀ ਹੋ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਟੇਠਾਂ ਬੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ 
ਭਲ ਬੀਲ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਨਾਵਟੀ ਖੇਤ ਬਨਾਏ ਹੇਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

7ਇਸ ਤੋਂ ਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੁਆਲਸਰ ਹੈ | 



£ ਗੁਰ ਪ੍ਤਾਂਪ ਮੂਰਜ । (੫੪੪੪ ) ਰਿਟੁ ੫। ਸੂ 2, 

॥੩੪॥ ਗਹੀ ਜੇਹ ਜਬਿ ਕਾਨ ਲਗਾਈ । ਜ਼ਾਂਪ ਨਾਦ ਬਡ ਭਯੋ ਤਦਾਈ । 
ਤਿਨ ਤੇਂ ਗਨ ਪਰਬਤ ਅਰੜਾਏ'।ਕਏ ਹਲਾਚਲ ਸ਼ਬਦ ਉਠਾਏ॥੩੫ । 

ਸਭਿ ਤੋ” ਤਬਿ ਅਵਾਜ਼ ਇਮ ਆਈ/ਰਾਖ ਲੇਹ ਹਮ ਤੁਮ ਸ਼ਰਨਾਈ?। 

ਇਤਨੇ ਬਿਥੈ ਪੁਰਖ ਇਕ ਆਯੋ । ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਦ੍੍ਸ਼ਟਾਯੋ ॥ 
੩੬॥ਤਨ ਮਹਿੰ ਰੋਮ ਜਣਾ ਸਮ ਜਾਂਹੀ।ਮ੍ਰਿਗ ਕੋ ਚਰਮ ਓਢਿ ਕਰਿ ਤਾਂਹੀ 

ਲਾਲ ਬਿਲੋਚਨ ਅੰਗ ਬਡੇਰੇ । ਮੁਖ ਪਰ ਸ਼ਮਸ ਆਇ ਤਿਸ ਬੇਰੇਂ ॥ 
੩੭॥ ਸਮੁਖ ਖਰੋ ਹੁਇ ਬੈਦਨ ਠਾਂਨੀ । ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਬੋਲਯੋ ਇਮ ਬਾਨੀ । 

ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ ਅਬਿ ਨਹਿ ਸਮਾ ਤੁਮਾਰਾ । ਇਤ ਆਵਨ ਕੋ ਲੋਹੁ ਬਿਚਾਰਾ ॥ 

੩੮॥ ਅਬਿ ਤਮ ਗਮਨਹ ਆਪਨ ਡੇਗੇਚਿਚੈਕਾਲ ਪੁਨ ਕਰੀਅਹਿ ਵੇਰੇਂ' 

॥ ਜਬਿ ਢੈਲੈਗੋ ਪੰਥ ਬਿਸਾਲਾ । ਰਚਯੋ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਚਾਲਾਨੈਂ ॥ ੩੯॥ 
ਤਬਿ ਤੁਮ ਜੱਛਨ ਕੇ ਹੁਇ ਨੋਰੇ । ਕਰਨੇ ਭਲੋ ਆਨਿ ਕਰਿ ਡੇਰੇ । ਮੇਰੋ 

ਹ ਸਰਦਧਾਰ ਜਛ ਨਾਮੂ । ਨਾਗਨ ਮੈਗ ਸਦਾ ਸੈਗ੍ਰਾਮੂ ॥੪੦ ॥ ਕਰਤਿ ਰਹੇ 

ਜਛ ਮਾਰਨ ਮਰਨੋ । ਬਿਜੈ ਪਰਾਜੈ ਹੁਇ ਨਿਤ ਲਰਨੋ । ਕਰਹੁ ਨ ਪੱਖ 

ਆਪ ਕਿਸ ਕੇਰੇ । ਸਭਿ ਕੇ ਸਾਂਬੇ ਸਦਾ ਬਡੇਰੇ॥੪੧॥ਜਬਿ ਤੁਮ ਐਹੋ ਧਾਮ 

ਹਮਾਰੇ੬ । ਡੇਰਾ ਕਰਹਹੁ ਲੈ ਦਲ ਭਾਰੇ। ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦਲ ਹਮ ਤਬਿ 

ਹੈਂ। ਪੰਥ ਤੁਮਾਰੇ ਬਿਖੇ ਮਿਲੈ ਹੈਂ ॥੪੨॥ਸਗਰੇ ਕਾਰਜ ਭਲੋ ਸੁਧਾਰੈਂ।ਸ਼ੱਤ 
ਪੰਥ ਕੇ ਸੰਭਿ ਨਿਰਵਾਰੈ' । ਲਖਹੁ ਭਵਿੱਖਤ ਏਵ ਬਿਰਤੈਤ। ਹਮਰੇ ਹੋ 
ਅਲੈਬ ਭਗਵੈਤਿ! ॥ ੪੩ ॥ ਇਤਿ £ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰ੍ਰਿਬੇ ਪੰਚਮ ਰੁਤੇ 

“ਰਵਾਲਸਰ/ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਖਸ਼ਟ? ਮਸ॥੬॥' 

` ੭, [ਮਾਲਵੀਹ ਉਤੇ ਨਾਗਾਂ ਤੇ ਜੱਗਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾਇਆ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਗਨ ਜੱਛਨ ਕੋ ਜੂਥਪਤਿ” ਜਬਹਿ ਕਹਜੋ ਇਸ ਭਾਂਤਿ । ਸ੍ਰੀ 
ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਸਨਿ ਸਕਲ ਬੋਲੋ ਬਚ ਬੱਖਜਾਤ ॥੧॥ ਝੌਪਈ ॥ ਮਹਾਂ ਬੀਰ 

ਰਸ ਬਿਬੈ ਭਿਗੋਵਾ । ਛਿਮਾ ਕਰਨ ਆਸ਼ੈ ਜਿਸ ਜੋਵ।ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੈਗ 
ਭਰਪੂਰਾ । ਬਿਜੈ ਸਹਿਤ ਬੋਲੋ ਬਚ ਰੂਰਾ ॥੨॥ “ਜਗ ਮੰਹੈ ਤੁਰਕਨ ਸੈਨਾ 

ਅਨਗਨ । ਸਪਤਹੁਂ ਅੰਗ ਸਹਿਤ ਅਤਿ ਦੁਰਜਨ”। ਜਿਨ ਤੇ ਕਹੀ 

"ਕਜ। ਫ(ਪਰਬਤੀ/ਵੱਦਂ । ਬੰਤਸ ਨ। “ਹੁਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। (ਅੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਅਮ 

ਪਰਾਵ- ਮੁੜਕੇ ਆਉਣਾ । #ਭਾਂਵ ਇੱਥੇ ਵੇਰਾ ਪਾਓਗੇ । “ਜਥੇਦਾਰ । (ਤੁਰਕ) ਦੁਰਜਨ (ਠੋਸ 

ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ) ਸਤਾਂ ਅੰਗਾਂ (ਖਜ਼ਾਨਾ, ਫੌਜ, ਕਿਲ੍ਰੋ ਆਂਦਿ) ਵੇ ਹਨ । #ਖਾ#-ਜਾਲਾ । 



੩ 

_ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੫੪੪੫) ਰੁਤ ੫ । ਐਸੂ ੭, 
ਮਵਾਸਿ ਨ ਰਹਜੋ । ਸਭਿ ਤੇ ਦੰਡ ਓਜ ਤੇ ਲਹਯੋ॥੩॥ ਦੀਨ ਦਾਸ ਤਿਨ 
ਕੇ ਬਨਿ ਰਾਊ' । ਹੁਕਮ ਕਰਹਿੰ ਇਨ ਪਰ ਮਨ ਭਾਊ । ਜਗ ਮਹਿ ਭਯੋ 
ਅਸ਼ੱਤ੍ਰਾ ਰਾ ਕੀਨੋ ਸਭਿ ਖਾ ॥੪॥ਤਿਨ ਤੁਰਕਨਿ ਅਨ 
ਗਨ _ਕੇਂ ਮਾਰੈਂ। ਇਕ ਸਰੋਂ ਸੈਗ ਭਸਮ ਕਰਿ ਡਾਰੋਂ।ਸਾਯੁਧ ਏਕ ਰਹਨ 
ਨਹਿੰ ਪਾਵੈ। ਛੁਟਜੋ ਬਾਨ ਇਕ ਸਾਥ ਖਪਾਵੈਂ ॥੫॥ ਤਊ ਸਮਾ ਹਮ ਕਲੂ 
ਬਿਚਾਰਾ । ਬਹੁਰ ਦੇਹਿ ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਧਾਰਾ । ਰਹਨ ਭਲੋ ਇਨ ਕੇ ਅਨੁ- 
ਸਾਰੀ । ਨਹਿੰ ਚਹੀਯਤ ਮਿਰਜਾਦ ਬਿਗਾਰੀ ॥ ੬॥ ਸਨੇ ਸਨੋਂ ਸਭਿਹੂੰਨਿ 
ਖਪਾਵੈਂ । ਤੁਰਕ ਨਗਾਰਬੈਦ ਨਹਿੰ ਪਾਵੈ“ਸੁਨਿ ਰੇਵਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਨ॥ 
ਭਰੀ ਬੀਰਰਸ ਆਪ ਬਖਾਨੀ ॥ 7 ॥ ਅਨੀਕਨੀ£ ਲੋ`ਸ਼ੈਗ ਕਰੋਰ । 
ਪਹੁਦਾਂ ਆਇ ਆਪ ਕੀ ਓਰ । ਸੈਨ ਕਯਾਨਕ ਬਨਹਿੰ ਭੁਜ਼ੀਗੀ । ਸੁਨਹੁੰ 
ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਇ ਇਕ ਰੈਗੀ ॥੮॥ ਜਬਹਿ ਸਮਾ ਪਹੁੰਚੋਗੋ ੧ਈ। ਸ਼ੰਟਨਿ 
ਸਨ ਤਬਿ ਕਰੋਂ ਲਰਾਈ। ਜੀਤ ਰੈਧ੍ਬ ਦੇਸ਼ ਬਿਸਾਲਾ।ਟ? ਖਾ>:-7?" 
ਤਿਸ ਕਾਲਾ ॥੬॥ ਗਰਦਸ਼ ਕਰੋਂ“ ਤੁਰਕ ਘਰ“ । ਨਹੀਂ ਰਹਿਨ ੫੭ 
ਡਿਸ ਬਾਰ । ਬਰਖ ਪਚਾਸ ਚਾਨਣਾ ਕਰੋਂ” । ਸਾਗਰ ਲਗ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜ:. 
ਧਰੋਂ ॥ ੧੦॥ ਜੋ ਕਪੀਸ਼ ਰੈਧ੍ਰਬ ਕੀ ਸੈਤਤਿ । ਜ਼ਿਮੀ ਦਬਾਇ ਲੱਯਗੀ 
ਸੈਤਤਿ । ਧਰਹਿ ਮਲੋਛ ਭਾਵ ਜੋ ਤਨ ਮੈਂ। ਸਭਿਨਿ ਪਲਾਇ ਦੇਯ ਹੋਂ ਰਨ 
ਸੈਂ ॥ ੧੧॥ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਰਾਖਿ ਦਿਖਾਵੋਂ । ਤੇਜ ਬਿਲੌਦ ਜਗਤ ਬਿਦ- 
ਤਾਵੇਂ । ਕਰੋਂ ਬਯਾਹ ਲੋ ਮਦਨਾਨਾਰੀ,ੁੱਤ੍ ਉਪਾਵੌਂ ਦੋ ਬਲ ਭਾਰੀ॥੧੨॥ 
ਜਬਿ ਵਹਿ ਰਾਜ ਸਾਜ ਪਰ ਐਹੈਂ।ਤਬਿ ਸਰੀਰਆਪਨ ਤਜਿ ਦੈਹੈ"%ਮੁਝ 
ਪੀਛੇ ਬਡ ਹੋਇ ਲਰਾਈ । ਖੰਡਨ ਕਰੇਂ ਪੂਜਾ ਸਮੁਦਾਈ" ॥੧੩॥ ਬਿਕ 

"ਰਾਜੇ ਦੀਨ ਟੇ ਕੇ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ । “ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੋਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇਂ । ਨਗਾਰ 
ਬੈਦ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤੁਰਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜ 
ਸਕੇ । $ਫੌਜ, ਅਨੀਕਨੀ ਕਟੋਰ=ਕਟੋੜ ਵੇਜ। (ਅ) ਉੱਜ ਅੜੋਂਹਣੀ ਯਾ ਸਾਰੀ ?ੈਨਾਂ ਦੇ 
ਦਸਵੇ' ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਨੀਕਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਵਿਚ ੨੧੮੭ ਹਾਬੀ, ੨੧੮੭ ਰਬੰ, ੬੫੬੧ 
ਘੋੜੇ ਤੇ ੧੦੯੩੫ ਪੇਦਲ ਹੋਣ । ਭਵ ਪਰੀਵਰਤਨ ਕਚਾਂਗਾ । ( %) ਗਰਦ ਛਿਚ ਟਲ 

_ਵਾਂਗਾ । $ਮਾਰਕੇ । “ਭਾਵ ਰਾਜ ਕਹੂੰਗਾ । "ਸੌ ਸਾਖੀ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਇਸ ਢਾ ਭਾਵ ਮੰਗਰੇਗ 
ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਇਟੋ ਹੀ ਅਰਥ ਸਰ ਸ= ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ_ਹੈ [ਏਖੋ “ਸਾਖੀ ਬੁਕ” ਦਾ ਸਫਾ ੮੧)। <ਨਾਮ । “ਮੇਂ ਤਿਆਗ ਦਿਆਂਗਾ । "ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਢੀ ਰੌਡ ਕਰਲਰੇ । 



ਸਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੪੪੬) ਰੁਤ ੫। ਅੰ 7. 

ਸੁਤ ਕੋ ਹੁਇ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੂ । ਦੇਸ਼ ਕਾਮਗੜ" ਲਗੋਂ ਅਸ਼ੇਸ਼ੁ । ਦਿੱਲ! 

ਤੀਰਥ ਬਡੋ ਪਯਾਗੂ । ਜਹਿੰ ਲਗ ਪੂਰਬ ਕੇਰ ਵਿਭਾਗੂ" ॥੧੪॥ ਸਭਿ ਕੌ 

ਰਾਜ ਕਰੈ ਮਮ ਨੰਦ । ਸੁਜਸ ਪਰਤਾਪ ਵਧਾਇ ਬਿਲੀਦ । ਸਿੰਧ ਮਹਾਂ ਨਦ 
ਬਹਤਿ ਝਨਾਉ”। ਰਾਵੀ ਸਤੁੱਦਵ ਲਗੋ ਪ੍ਰਭਾਊ' ॥ ੧੫॥ ਦੁਤੀਏ ਨੰਦਨ 
ਕੋ ਹੁਇ ਰਾਜ । ਵਧਹਿ ਬਿਭੂਤਿ ਬਿਸਾਲ ਸਮਾਜ । ਪੁਰਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੁ 

ਪਸ਼ਚਮ ਦਿਸ਼ ਕੌ । ਸਭਿ ਮਹਿ ਰਾਜ ਹੋਇ ਹੈ ਤਿਸ ਕੋ ॥ ੧੬ ॥ ਵਰਨ 
ਆਲਮੀ ਕਰੈ ਉਚਾਰਾ” । ਇਮ ਕਹਿ ਗੁਰ ਕੇ ਸੈਗ ਸਿਧਾਰਾ। ਸਰਦਧਾਰ 
ਬਿਨਤੀ ਕਹਿ ਐਸੀ। “ਹੇ ਪੁਕੁ ! ਮੁ ਕੋ ਆਗਜਾ ਕੈਸੀ ? ॥੧੭॥ਮਹਾ- 

ਰਾਜ ਧਨਪਤ ਅਲਿਕੇਸ਼” । ਤਿਸ ਪ੍ਰਤਿ ਕਹੀਅਹਿ ਕੁਛ ਸੈਦੇਸ । ਤਿਸ 
ਕੋ ਪਠਯੋਂ ਆਪ ਵਿਗ ਆਯੋ । ਜਿਮ ਭਾਖਜੋ ਮੈਂ ਆਨਿੰ ਸੁਨਾਯੋ ॥੧੮॥ 

ਤੁਮ ਜਿਮ ਕਹੋ ਸੁਨਾਵਨ ਕਰਿਹੂੰ । ਸਕਲ ਜੱਛ ਰਾਵਰਿ ਅਨੁਸਰਹੂੰ । 

ਨਤੁ ਮੈਂ ਗਮਨੌਂ' ਸੈਗ ਤੁਮਾਂਰੇ । ਚਲਿ ਅਨੰਦਪੁਰਿ ਕਰਹੁ ਉਚਾਰੇ'॥੧੯॥ 

ਸੁਨਿਕੈ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ । “ਸਰਦਧਾਰ ! ਅਬਿ ਹਟਹੁ ਪਿਛਾਰੇ । 
ਕਹਹੁ ਕੁਬੈਰ ਸੋਗ ਮੈਦੇਸ਼ । ਕਰਿਓ ਅਨੰਦਪੁਰਿ ਜੈਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ॥੨੦॥ ਪਨ 
ਚਮਕੌਰ ਕਰਹਿ ਘਮਸਾਨਾ । ਬਹੁਰ ਮੁਕਤਿਸਰ ਕਰਿ ਅਰਿ ਹਾਨਾ। ਹਿੰਦੂ 
ਧਰਮ ਸਥਾਪਨ ਕਰਿਕੈ । ਬਹੁ ਤੁਰਕਨਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ ਨਿਕਰਿਕੈ॥੨੧॥ ਪੰਥ 
ਤੁਰਕ ਕੋ ਅਧਿਕ ਵਿਰੋਧ। ਕਹੋਂ ਖਪਾਵਨ ਨੀਕੇ ਸੋਧਿ । ਅਵਰੋਗ ਜੋ 
ਮੁਹੈਮਦੀ ਭਾਰੀ।ਤਿਸ ਬਿਨਾਸ਼ਿਕੈ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ॥੨੨॥ ਪਨ ਹਮ ਦੱਖਣ 
ਕੋ ਚਢਿ ਜੈ ਹੈਂ । ਤਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਪਰਲੋਕ ਸਸਿਧੈ ਹੈਂ? । ਪੁਨ ਰਿਵਾਲ ਸੈਗ 
ਕਹਜੋ ਗੁਸਾਈ'। “ਅਬਿ ਬਿਰੋਧ ਤੁਮ ਦੇਹ ਮਿਤਾਈ ॥ ੨੩॥ ਚਿਰੈਕਾਨ 

ਕਰਿ ਚੁਕੇ ਲਰਾਈ । ਵਿਸ਼ ਦੋਨਹੁੰ ਤਿਮ!` ਹੀ ਬਨਿ ਆਈ । ਸਮਾ ਪਾਇ 

ਨਿਜ ਲੀਜੈ ਰਾਜੂ । ਭੋਗਹੁ ਐਸ਼੍ਰਜ ਰਾਜ ਸਮਾਜੂ ॥ ੨੪ ॥ ਨਾਹਕ ਰਣ 
ਰਚਿ ਫਸਹੁ ਕਲੋਸ਼ੂਦਿਸ਼ਿ ਦੋਨਹੁੰ ਤਜਿ ਦ੍ਰੈਸ਼ ਅਸ਼ੇਸ਼ੂ। ਇਮ ਹੀ ਸਰਦ- 

ਧਾਰ ਸਮੁਬਾਯੋ । ਕਹਿ ਰਿਵਾਲ ਤਿਹ ਸੈਗ ਮਿਲਾਯੋ ॥ ੨੫ ॥ "ਕਹੋ 

੧ਨਾਮ ਦੇਸ਼ । “ਇਲਾਹਾਬਾਦ। ₹ਪੂਰਬ ਦਾ ਟਿੱਸਾ ਹੈ। “ਜਿਥੇ ਮਹਾਂਨਦ ਸਿੰਧ ਤੇ ਬਨਾਉ ਵਹਿੰਦੇ 

ਹਨ । (ਅ) ਬਿਹਬ=ਜੇਹਲਮ । “ਤਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ? ਵੇਰ ( ਮੇਟੈ ਪੁੱਤਰ ਢ ) । ੧ ਉਹ ਆਪਣਾ ) 

ਵਰਣ ਆਲਮੀ ਕਹਾਵੇਗਾ । “ਕੁਏਰ ( ਜੇ ਹੈ )। “ਤਿਸ ਦਾ ਫਜਿਆ ਹੋਇਆ । ੯ ਅਸੀਂ ) 

ਕਰਕੇ । "?ਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ । ਪਾ-ਆਂਯਿ । 1ਪਾ:-ਵਿਸ । 

ਢ 



ਮਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੪੪੭ ) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰਸੂ ੭, 

ਕੁਬੇਰ ਸੈਗ ਸਮੁਝਾਇ।ਨਾਗਨ ਸਾਬ ਬਿਰੋਧ ਮਿਟਾਇ । ਹਮਰੇ ਕਹੇ ਸੈਧਿ 
ਕਰਿ ਲੀਜੈ । ਨਾਹਕ ਸੈਘਰ ਨਾਂਹਿ ਕਰੀਜੋ? ॥੨੬ ॥ ਸੁਨਿ ਰਿਵਾਲ ਪੁਨ 
ਉਚਰਨਿ ਕੀਨ । /ਮੈਂ ਤੁਮਰੋ ਬਚ ਸਿਰ ਧਰਿ ਲੀਨ । ਪ੍ਰਥਮ ਬਖੇਰਾ ਮੈਂ 
ਨਹਿ ਕਰੋਂ । ਜੱਛ ਹੈਕਾਰੇ ਤੇ ਨਹਿ ਟਰੋਂ” ॥੨੭॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਕਹਜੋ “ਹਮਾਰੋ 
ਬੈਨ । ਦਿਵ ਕੁਬੇਰ ਮਾਨਹਿ ਚਿਤ ਚੈਨ" । ਜਿਮ ਤੂੰ ਕਹੀ ਹਮਾਰੀ ਮਾਨੈਂ। 
ਤੁਝ ਤੇ ਦਸਗੁਨ ਸੋ ਮਨਮਾਨੈ! ॥੨੮॥ ਇਮ ਕਹਿ ਦੋਨੋ ਮੈਗ ਮਿਲਾਏ। 
ਤਬਿ ਰਿਵਾਲ ਉਰ ਬਹੁ ਹਰਿਖਾਏ । ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਗਾਬ ਸਨਾਈ । 
ਇਕ ਸੈਮਤ ਅਪਦਾ ਤੁਮ ਪਾਈ ॥ ੨੯ ॥ ਅਨਿਕ ਬਿਧਨ ਕੈ ਉਠਹਿ 
ਕਲੋਸ਼ੂ । ਬਿਪਤਾ ਤੁਮ ਕੌ ਪਰਹਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੂ । ਤਬਿ ਮੈਂ ਮਿਲੋ ਆਇ ਇਕ 
ਬਾਰੀ । ਤਿਸਾਂ ਕੋ ਕਾਰਨ ਕਰੋਂ ਉਚਾਰੀ ॥ ੩੦ ॥ ਗਾਇੱਤ੍ਰੀ ਸਭਿ ਬੇਦਨ 
ਮਾਤਾ । ਤਿਸ ਕੇ ਰਿਦੇ ਕੋਪ ਉਪਹਾਤਾ ।-ਮੇਰੋ ਕਰਯੋ ਗੁਰੂ ਅਪਮਾਨਾ । 
ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨਹਿ ਠਾਨਾਗੁੰ ॥੩੧॥ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਸੈਂ ਦਿਯ ਉਪਦੇਸ਼ੂ। 
ਮੋਹਿ ਬਿਸਾਰਜੋ ਰਿਦੈ ਅਸ਼ੇਸ਼ੂੱ' । ਸਰਬ ਮ੍ਰਿਯਾਦ ਸਥਾਪਨ ਕੀਨਿ । 
ਹਿੰਦੁ ਧਰਮ ਧਰਿ ਰਖੜੋ ਪ੍ਰਬੀਨ ॥੩੨॥ ਏਕ ਮੋਹਿ ਕਉ ਰਿਦੋ ਬਿਸਾਰਾ-। 

_ ਯਾਂਤੇ ਰਿਸ ਕਰਿ ਸਰਾਪ ਉਚਾਰਾ$ ।-ਭੋਗਹੁ ਬਿਪਤਾ ਸੰਮਤ ਏਕੂ-। ਇਹ 
ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਲਧਿ ਬਿਬੇਕੂ !॥ ੩੩ ॥-ਪਾਹੁਲ ਦਈ ਪੰਥ ਉਪਜਾਏ । 
ਆਪ ਲਈ ਪਾਹੁਲ ਹਰਿਖਾਏ । ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੀਨਿ ਸਭਿ ਕਾਰਾ-। ਲੋ 
ਬਿਚਾਰ ਕਰਿ ਕੋਪ ਉਚਾਰਾ ॥ ੩੪॥ ਯਾਂਤੇ ਤੁਮ ਸੁਚੇਤ ਨਿਤ ਰਹੀਯਹਿ। 
ਸਰਾਪ ਗਾਇੱਤੀ ਕੋ ਉਰ ਲਹੀਯਗਿਸਮੇ ਸਮੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿ ਮਿਲੈ ਹੋਂ । ਤੁਮਰੇ 
ਬਾਕ ਸੁਨੋ, ਉਜ਼ਰੈ ਹੋਂਦ ॥ ੩੫ ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਿ ਕੈ ਮੈਬਾਦਾ । ਦੋਨੋ 
ਹਟੇ ਰਿਦੇ ਅਹਿਲਾਦਾ । ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਬੰਦਨਾ ਕਰਿਕੈ । ਗਏ ਆਪਨੇ 
ਬਾਨ ਸਿਧਰਿਕੈ॥੩੬॥ਸਰਦਧਾਰ ਜਛ ਅਲਕਾ ਪੁਰੀ।ਮਿਲਿ ਕੁਬੇਰ ਕੌਰ 
"ਕੁਬੇਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਮੈਨਤਾ ਨਾਲ ਮੰਨੇਂਗਾ । “ਭਾਵ ਕੁਬੇਰ । “ਇਕ ਸਾਲ ਆਪ ਨੇ ਅਪਦਾ 
ਪਾਵਣੀ ਹੈ । “ਉਪਜਿਆ । “ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਦੇ ਵਿੱਚੋਂ । ੬ਸੁਣਾਂਗਾ ਤੇ ਉਚਰਾੰਗਾ । “ਕੁਬੇਰ ਦੀ 
ਪੁਰੀ (ਗਿਆ) । "ਪਾ:-ਇਸ । _ 1ਪਾ:-ਉਪਰਾਤਾ, ਉਮਹਾਤਾ । _ੁੰਪਾ:=ਮਾਨਾ । 

ਉ$ਇਹ ਖਿਆਲ ਬੀ ਕਿਸੇ ਗੁੱਸੇ ਖਾਧੇ ਬ੍ਰਹਮਣ ਆਖੇਪਕਾਰ ਦਾ ਸੌ ਸਾਖੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ 
ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਲੈਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੜਚੋਲ ਨਹੀਂ' ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਅਰ ਉਪਨਿਖਧ 
ਅਰ ਸਾਰੇ ਉੱਦੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਖਿਆਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਰ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਤੁਕ ਵਿਚ 
ਆਏ ਹਨ । ਜਪਜੀ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਗਾਯੜ੍ਰੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਤ੍ਰ ਹੈ । __ ਪ੍ਰੋਪਾ:-ਸੋਂ । 



ਸਰ] ਗੁ੦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । ( ੫੪੪੮ ) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰਸੂ ੭. 

ਸਭਿ ਸੁਧ ਕਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸੈਦੇਸ ਸੁਨਾਏ । ਸੁਨਿ ਧਨਪਤਿ" ਮਨ 
ਮਹਿ ਹਝਘਾਂਦੈ ॥ ੩੭ ॥ ਬੋਰ ਭਾਵ ਨਾਗਨ ਸੈਗ ਛੋਰਾ । ਮਿਲੋ ਮੇਲ ਹਿਤ 
ਕਰਿ ਜੁਛ ਓਰਾਂ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਹਿ ਭਯੋ ਪ੍ਰਸੈਗਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੰਚ ਸਿੰਘ 
ਲੈ ਮੈਗ ॥੩੮॥ ਪਰਬਤ ਪਰ ਤੋ ਉਤਰਤਿ ਭਏ। ਸਿਵਰ ਆਪਨੇ ਆਵਨ 
ਕਏ। ਚਾਰਹੁੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਰਖੇ । ਮੇਲਾ ਹੇਰਤਿ ਤੀਰਬ ਪਰਖੇ । ੩੯॥ 

੧ਕੁਬੇਰ । “ਦੇਹੀ ਪਾਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ । 
#ਇਹ ਕਥਾ ਪੌਰਾਣਕ ਤ੍ਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਜੱਛ ਤੇ ਨਾਗ ਕੁਛ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਤੇ ਕੁਛ 

ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਰਲਵੀਂ_ ਗਲ ਬਾਤ ਆਈ ਹੈ । ਜੱਛ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਵਤੇ 
ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਨਾਗ ਕੱਸਯਪ ਦੀ 'ਉਲਾਦ ਕੱਦ੍ ਤੋਂ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ । “ਰਵਾਲ? ਨਾਗਾਂ 

ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਸਰਦਬਾਰ ਜੱਛਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । 
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਲੱਭਣੀ ਕਠਨ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੋਜ 

ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਮਿਲਣ । ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਵਾਲ 
ਜੇ ਰੈਛਾ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾਗਵੰਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਗਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ “ਸ਼ਾਕਾ ਕੁਲ” ਦੀ ਨਾਗ 
ਜ਼ਾੜੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੇ ਹਿਮਾਲਯ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਹਿੰਦ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਹੜਾਂ 

ਵਿਚ ਆਸੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ । ਮੈਂਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ । ਬਿੱਕ੍ਮੀ ਸੈਮਤ ਦੀ ਤੀਸਰੀ 
ਸਵੀ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ “ਦੇਵ 
ਨਾਗਾ “ਰਣਪਤਿ ਨਾਗ” ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾ ਲੇਖ 
ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਵਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਮੁਦ੍ ਗੁਪਤ ਨੇ “ਰਣਪਤਿ ਨਾਗਾ ਤੇ ਫਤਹ ਪਾਈ । ਗੋਯਾ “ਗੁਪਤ? 
ਕੁਲ ਨੇ “ਨਾਗਾ ਕੁਲ ਜਿੱਤੀ । ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਟੈਕਸਿਲਾ ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਬੀ “ਨਾਗ” 

ਵੰਸ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੈਰ ਆਰੀਆ ਕੁਲ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਪਰੂਰਵਸ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਨਾਗ ਸਿਕੈਦਰ 
ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਨਾਗ ਜ਼ਾਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੇੱਪਾਂ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਦੇ 

ਤੇ ਸੁਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਬੀ ਸਨ, ਇਹ ਪੂਜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਟੈਕਸਿਲਾ ਵਿਚ ਤੱਕੀ ਸੀ । ਤਿੱਬਤ ਦੇ 
ਲੌਕ ਹੁਣ ਤਕ ਅਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਾਗ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗ ਤੇ ਨਾਗਾ 
ਜ਼ਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ । ਸੋਂ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਵਾਲ ਟੋ' ਮੁਰਾਦ ਨਾਂਗ ਜ਼ਾਤੀ 
ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਛ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰੀਆ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ 

ਹਨ। ਸੇ ਆਰੀਆ ਕੁਲ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਯਾਂ ਜੱਖ ਤੇ ਜੱਛ ਪਾਠ ਦੱਛ ਦੀ ਥਾਂ ਭੁੱਲ ਨਾਲ ਹੋ 

ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਲ ਮੈ ਸਾਖੀ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਚਰਜ ਨਹੀਂ ਜੱਛ ਯਾ ਦੱਡ ਤੋਂ 
` ਮੁਗਦ ਆਂਝੀਆਂ ਕੁਲ ਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ । ਆਰੀਆ ਕੁਲ ਤੇ ਨਾਗ ਕੁਲ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਰਿਹਾ ਹੈ 

ਜੈਗ ਜੁੱਧ ਹੈਏ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਕਸਰ ਕਥਾ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜੁੱਧਾ 
ਪੁਰਾਣੈ ਪ੍ਰਬੈਗ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪੂਤ (ਜੇ ਖਜਤਰੀ ਤੇ 

੍ [ਬਾਕੀ ਟ੍ਰਕ ਦ੩ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਹ5।ਗਭ` 
ਨ '0। 



ਪੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੪੪੯) ਚਿਤੁ ੫ । ਅੰਸੂ ਦ, 

ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕੀਨਿ ਸ਼ਨਾਨ । ਕੀਨ!ਸ ਕੈਚਨ ਕੋ ਬਹੁ ਦਾਨ । ਬਸਤ੍ਰ 
ਬਿਭੁਖਨ ਜੀਤੋ ਆਦਿ । ਦੇ ਕਰਿ ਗੁਰ ਮਹਿਲਾ ਅਹਿਲਾਦ॥੪੦॥ ਸਰਬ 
ਅਨੰਦ ਬਿਲੋਦ ਕਰੇਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਉਰ ਪਰਥੰਤੇ । ਕੇਤਿਕ 
ਦਿਵਸ ਥਿਰਜਯੋ ਤਹਿਂ ਡੇਰਾ।ਦੇਸ਼ ਫਿਰਨ ਕੋ ਵਿਰਿ ਫਿਰਿ ਹੇਰਾ।੪੧॥ਪੁਨ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਿ ਕੂਚ ਪਧਾਹੇ । ਸਕਲ ਖਾਲਸਾ ਹੋਯਹ ਤਜਾਰੇ । ਬਾਜਿ 
ਉਠਕੋ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ । ਗਿਰਵਰ ਕੇ ਮਗ ਪ੍ਰਕੂ ਪਧਾਰਾ ॥੪੨॥ ਚਦੀ 
ਪਾਲਕੀ ਗੁਜਰੀ ਚਲੀ । ਸਨੇ ਸਨੇ ਗਿਰ ਮਗ ਬਿਧਿ ਭਲੀ । ਤੀਨਹੁੰ ਗੁਰ 
ਮਹਿਲਾ ਚਢਿ ਡੋਰੇ । ਗਮਨ ਕੀਨ ਆਨਢਪੁਰਿ ਓਰੇ ॥ ੪੩॥ ਇਤਿ 2੧ 
ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰੇ ਪੰਚਮ ਰੁਤੇ “ਰਿਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨ ਨਾਮ ਸਪਤਮੋਂ' ਅੰਜੂ ॥ ੭ ॥ 

ਦ. [ਮੰਡੀ ਪਤੀ ਪਾਸ ਵੇਰਾ]। 
ਦੋਹਗਾ ॥ ਮੰਡੀਪਤਿ ਮਹਿਪਾਲ ਕੋ ਸੁਧ ਕੀਨੀਂ ਕਿਨ" ਆਇ । 9ਮਬਿ ਲੋ 
ਗੁਰ ਡੇਰਾ ਤਹਾਂ ਚਮੂੰ ਮੈਗ ਸਮੁਦਾਇ?” ॥੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਅਪਨੇ 
ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰੀ” ।-ਗੁਰ ਆਣੋਂ ਇਸ ਪੰਥ ਮਝਾਰੀ । ਮਿਲੋ ਜਾਇ ਤਹਿਂ 
ਨਿਜ ਸੈਗ ਲਾਊਂ। ਨਿਜ ਪਰਿ ਮਹਿੰ ਡੇਰਾ ਉਤਰਾਊਂ ॥ ੨॥ ਸੇਵਾ ਕਰੋਂ 
ਪ੍ਰੀਤ ਕੋ ਧਰਿ ਕੈ । ਦੀਨਦੂਨੀ ਸੁਖ ਪੈ ਹੋਂ ਕਰਿ ਕੌ” । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਿ ਤੇ ਜਿਮ 
ਬਾਕ ਬਖਾਨੈਂ । ਹੋਇ ਸੁ ਨਿਸ਼ਚੇ ਸਭਿ. 'ਜਗ ਜਾਨੈ-॥੩॥ ॥ ਕਰਿ ਇੱਡ੍ਯਾਦਿ 
ਪੰਕਜੇ ਨੇ । “ਮੰਡੀਪਤੀ ਨੇ । <?ਵਾ) ਕਰਕੇ । ਹੋਣ 

[ਪਿਛਲੇ ਪੰਨੇ ਦੀ ਟੂਕ ਦੀ ਬਾਕੀ] 

ਆਰੀਆਂ  ਮੰ?ੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ)ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜ਼ਾਤੇ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਨਾਗ ਜ਼ਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਖੁਹਕੇ ਆਪਨੇ 
ਰਾਜ ਟੈਮ ਕੀਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਮਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੈਗ ਐਉਂ' ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣ ਗਏ । ਇਹ ਜੁੱਧ ਜੋਗ 
ਇਸਸਮੇਂ ਤਕ ਬੀ ਰਹੇ ਹਨ,ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਉਸਸਮੇਂ` ਦੀਆਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ੮ ਕੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂਹੈਨ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਆਸ ਇਹ ਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਲ਼ਸਰ ਤੇ ਦੁਰ ਦੂਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ 
ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਚਾਹੇ ਨਾਗ ਵੈਸ਼ਜ਼ ਰਾਜੇ ਥੋੜੇ ਸਨ 
ਪਰ ਪ੍ਜਾਂ ਵਿਚ 'ਅਨਆਰਯਾ ਕੁਲ ਬਏਰੀ ਸੀ । ਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਿਆੰ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ 
ਨਾਲ਼ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਵੇਰ ਆਪ ਨੇ ਦੇਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਕਰਾਇਆ । ਅਚਰਜ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਰਜਾ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਸਾਂਬੇ ਬਾਹੂ ਬਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਵੇ; 
ਜਿਸ ਪਰ ਪਿੱਛੋਂਰਾਜੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ । ਜੈ ਦੋਣਹਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ, ਓਹ ਆਓ੫- 
ਕਾਗਾੰ ਨੇ ਐਸੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਿਆਸ ਦੁੜਾਕੇ ਲੋਕੀ 
ਭਾਵ,ਕੱਢਦੇ ਹਨ (ਅਸਲੀ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰਾਂ ਸਨ ਬੀ ਕਿ _ਨਹੀਂ', ਜੇ 
ਸਨ ਤਾਂ ਆਖੇਪਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਹ ਕੁੱਛ ਬਣਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਝਜ । (੫੪੫੦) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰਜੂ ਦ, 

ਕਾਮਨਾ ਚਢਜੋ । ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਨਿ ਕੋ ਆਨੰਦ ਬਵਜੋ । ਲੇ ਕਰਿ ਸੈਗ ਚਮੂੰ 
ਨਿਜ ਕੇਰੀ। ਕੇਤਿਕ ਦੂਰ ਗਯੋ ਤਿਸ ਬੇਰੀ॥ ੪॥ ਆਵਤਿ ਗੁਰੂ 
ਅਗਾਰੀ ਚਲੋ । ਹਰਖਤਿ ਹੋਇ ਪੰਥ ਮੋ ਮਿਲੋ । ਉਤਰਿ ਤੁਰੈਗਮ ਤੇ ਵਿਗ 
ਗਇਊਉ। ਚਰਨ ਸਰੋਜ ਬੈਦਨਾ ਕਇਊ ॥੫ ॥ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਪੁਨ ਬਿਨਤੀ 
ਭਨੀ/ਮੈਂ ਜਬਿ ਰਾਵਰ ਕੀ ਸੁਧਿ ਸੁਨੀਇਸ ਮਗ ਲਯਾਵਨ ਹੇਤ ਸਿਧਾਰਾ। 
ਤੁਮ ਖੂਰਬ ਹੀ ਇਤ ਪਗ ਧਾਰਾ ॥ ੬ ॥ ਘਟਿ ਘਟਿ ਸਭਿ ਕੇ ਜਾਨਨਿ- 
ਹਾਰੇ।ਜਨ ਸਿੱਖਨਿ ਕੇ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰੇ । ਮਮ ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਪਾਵਨ ਕਰਿ 
ਪਾਵਨ” । ਪਾਵਨ ਕਰੋ ਸਰਬ ਹੀ ਬਾਵਨਿ” ॥੭॥ਸ਼੍ਹੀ ਪ੍ਰਭੁ ਕਹਯੋ ਇਸੀ 
ਮਗ ਆਏ। ਤਵ ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਉਤਰਹਿੰ ਅਬਿ ਜਾਏ । ਚਢਹ ਤੁਰੈਗਮ ਪਰ 
ਚਲਿ ਆਗੇ । ਹਮ ਆਵਹਿ ਤੁਝ ਪਾਛੇ ਲਾਗੇ” ॥੮॥ਸੁਨਿ ਗਿਰਪਤਿ ਕਹਿ 
€ਝਲੋਂ ਪਿਛਾਰੀਹੁਜੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ!ਆਪ ਅਗਾਰੀਰਾਵਰ ਕੋ ਡੇਰਾ ਕਰਿਵਾਵੇਂ। 
ਪੁਨ ਮੈਂ ਅਪਨੇ ਸਦਨ ਸਿਧਾਵੋਂ” ॥੯॥ ਇਮ ਕਹਿ ਮੈਗ ਤੁਰੋਗਮ ਕੀਠ। 
ਚਲਤਿ ਪੰਥ ਕਹਿ ਸੁਨਤਿ' ਪ੍ਰਬੀਨ । ਦਿਵਸ ਢਰਯੋ ਚਾਲਤਿ ਮਗ ਜਬੈ। 
ਸਰਿਤਾ ਤੀਰ ਪਹੂਚੇ ਤਬੈ ॥ ੧੦॥ ਉਤਰੇ ਤਟ ਪਰ ਲੈਬੇ ਅਮਲਨਂ। ਧਰੇ 
ਧਰਾ ਪਗ ਜੁਗ ਪਗ ਕਮਣ । ਦਾਸ ਆਇ ਸ਼ੁਭ ਫਰਸ਼ ਵਿਛਾਵਾ। ਤਬਿ 
ਸੁੱਖਾ ਤਤਕਾਲ ਬਨਾਵਾ ॥ ੧੧॥ ਉਤਰਜੋ ਗਿਰਪਤਿ ਚਮੂ ਸਮੇਤ । ਸ਼੍ਰੀ 
ਪ੍ਰਭੁ ਨਿਕਟ ਹੋਇ ਸਹਿ ਚੇਤ” । ਥਾਨ ਬਾਨ ਤਟ' ਸਿੰਘ ਥਿਰੇ ਹੈਂ ।ਕੈਗ 
ਅਵੀਮਾਂ ਖਾਨ ਕਰੇ ਹੈਂ ॥ ੧੨॥ ਦੋਨਹੁੰ ਮਾਦਿਕਦ ਗੁਰ ਛਕਿ ਲੀਨੇ । 
ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨ ਸਭਿਨਿ ਤਨ ਕੀਨੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਪੂਭੁ ਤਬਿ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ । 
ਊਪਰ ਬੈਧਿ ਜਿਗਾ ਦਮਕਾਈ ॥ ੧੩ ॥ ੜਪਝੂਲਤਿ ਕਲਗੀ ਬਰ ਤੁੰਗ”। 
ਲਗੇ ਜਵਾਹਰ ਜਗਮਗ ਰੈਗ। ਆਇ ਖਾਲਸਾ ਲਗਜੋ ਦਿਵਾਨ । ਹੋਰਤਿ 
ਸਰਿਤਾ ਸੁੰਦਰ ਪਾਨ ॥ ੧੪॥ ਮੰਡੀਪਤਿ ਬੈਠਜੋ ਪੁਕੁ ਪਾਸ । ਤਿਸ ਛਿਨ 
ਬੋਲੇ ਬਾਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । “ਮੰਦ ਮੰਦ ਚਲਿ ਨੀਰ ਗੰਭੀਰ । ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੋਭਤਿ ਹੈਂ 
ਜੁਗ ਤੀਰ॥ ੧੫॥ ਇਕ ਘਟ ਲੇ ਜਲ ਪਰ ਧਰਿ ਆਵਹੁ! । ਹਤਹੁ 

"ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਕਰਕੇ । “ਪਵਿਤ੍ਰ ਕਰੋ । ੩ਰਾਹ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹ5। “ਨੇੜੇ 
ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੇਕੇ । “ਪਾਸ । ਝਦੋਵੇ' ਅਮਲ । (ਅ) ਦੋ ਮਾਵੇ । “ਜੇਸ਼ਟ ਤੇ ਉੱਚੀ ਕਲਗੀ ਦੀਆਂ 
ਬਾਰੀਕ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿਲਾਉ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਲ । €ਦੋਵੇਂ ਕੰਢੇ #ਦੇਖੈ ਰੁਤ ੨ 
ਅੰਜੂ ੪੪ ਅੰਕ ੨6 ਦੀ ਟੈਠਲੀ ਟੂਕ । ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੜਾ ਕਿਸੇ ਧਾਤੂ ਦਾ ਸੀ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੪੫੧ ) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰਸੂ ੮. 

ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੁਪਕ ਚਲਾਵਹਾ! । ਹੁਕਮ ਖਾਲਸੇ ਪਰ ਇਮ ਭਯੋ।ਏਕ ਸਿੰਘ 
ਘਟ ਲੌ ਤਬਿ ਗਯੋ॥੧੬॥ਜਿਤ ਤੋਂ ਜਲ ਆਵਤ ਤਹਿਂ ਧਰਿਓਸੂਧੋ ਘਟਾ 
ਨੀਰ ਪਰ ਤਰਿਓ । ਸਕਲ ਸਿੰਘ ਲੈ ਜ੍ਰਾਲਾ ਬਮਣੀ' । ਛੋਰੀ ਗਨ ਗੇਰੀ 
ਅਰਿਦਮਕੀ" ॥੧੭॥ ਰਹੇ ਚਲਾਇ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤੇਰੇ । ਇਕ ਨ ਲਗੀ ਘਟ 
ਕੇ ਭਿਸ ਬੇਰੇ । ਛੋਰਿ ਛੋਰਿ ਉਰ ਮਹਿ ਬਿਸਮਾਏ ।-ਇਹ ਕਯਾ ਭਯੋ ਨ 
ਜਾਨੀ ਜਾਏ-॥੧੮॥ ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਤੁਪਕ ਉਠਾਈ । ਦੇ ਗਿਰਪਤਿ 
ਕੋ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ । #ੜੂੰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਗੋਰੀ ਇਸ ਮਾਂਹੀ । ਹਤਿਬੇ ਬਿਨਾ ਲੱਛ 
ਰਹਿ ਨਾਹੀਂ” ॥ ੧੯॥ ਹਾਥ ਬੈਦਿ ਗੁਰ ਪਗ ਕਰਿ ਨਮੋ । ਮੰਡੀ ਪਤਿ ਲੇ 
ਕਰਿ ਤਿਹ ਸਮੋ । ਪੂਬਮ ਪ੍ਰਹਾਰੀ ਘਟ ਉਲਟਜੋਸ਼ੂਧੇ ਤੇ ਮੂਧਾ ਕਰਿ ਦਯੋ 
॥੨੦॥ਭਏ ਪ੍ਰਸੈਨ ਬਿਲੋਕਿ ਗੁਸਾਈਂ।ਮੰਡੀ ਪਤਿ ਸੋਂ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ£ਰਿਦੇ 
ਕਾਮਨਾ ਜੋ ਤੁਵ ਹੋਈ । ਜਾਚਿ ਲੇਹੁ ਹਮ ਪੁਰਵਹਿੰ ਸੋਈ ॥ ੨੧॥ ਹਤਯੋ 
ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੇਰਿ ਗੋਰੀ ਮਾਰਿ ਸਕਯੋ ਨੰਹਿਂ ਅੰਨ” । ਸੁਨਿ ਗਿਰਪਤਿ 
ਕਰ ਜੋਰਿ । ਪਸ਼੍ਹੀ ਪੁਤ ਮੁਝ ਕੋ ਚਾਹ ਨ ਕਾਈ॥੨੨॥ ਦੂਧ ਪੂਤਿ 
ਧਨ ਧਾਮ ਘਨੌਰੇ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਆਪ ਕੀ ਤੇ ਘਰ ਮੇਰੇ । ਕਹਾਂ ਜਾਂਚਨਾ ਕਰੋਂ“ 
ਗੁਸਾਈਂ । ਪ੍ਰਥਮ ਕਰੀ ਪੂਰਨ ਸਮੁਦਾਈ॥੨੩॥ ਸੁਨਿ ਪੁਨ ਭਨੜੋ ਪ੍ਗੂ 
_ਕਛੁ ਮਾਂਗ । ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਦੇਰ ਨਹਿ ਲਾਗ । ਰਿਸ ਪ੍ਰਸੈਨ ਨਹਿ ਠਿਫਲ 
ਹਮਾਰੀ” । ਯਾਂਤੇ ਦਯੋ ਚਹੈਂ, ਉਰਧਾਰੀ” ॥ ੨੪॥ ਤਬਿ ਮੰਡੀ ਪਤ 
ਹਰਖ ਉਚਾਰਾ । ਬਹੁ ਪੁਸ਼ਤਨਿ ਲਗ ਰਾਜ ਹਮਾਰਾ । ਰਹੈ ਇਸੀ ਬਿਧਿ 
ਜਾਚਨ ਕਚੋਂ । ਇਹ ਇੱਛਾ ਇਕ ਉਰ ਮਹਿੰ ਧਰੌਂ ॥੨੫॥ ਉਪਜਹਿ ਪੰਥ 
ਸਮੂਹ ਤੁਮਾਰੇ। ਕਰਹਿ ਰਾਜ ਛੀਨਹਿਂ ਨ੍ਰਿਪ ਸਾਰੇ॥ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤਤ- 
ਕਾਲ ਉਚਾਰਾਂ । “ਜੋ ਛੀਨਹਿੰਗੋ ਰਾਜ ਤੁਮਾਰਾ ॥ ੨੬ ॥ ਇਸ ਘਟ ਸਮ 
ਮੂਧਾ ਘਰ ਹੋਵੈ । ਜੋ ਛੀਨਹਿ ਇਤ ਆਇ ਨ ਜੋਵੈ” । ਸੁਨਿ ਭੂਪਤਿ 
ਕੀਨਸਿ ਪਗ ਨਮੋ । ਚਵਿ ਤੁਰੇਗ ਚਾਲੋਂ ਤਿਹ ਸਮੋ ॥੨੭॥ਸਲਿਤਾਉਲੀ- 

_ ''ੈਦੂਕਾਂ। "ਵੈਰੀ ਨਾਸ਼ਕ । 'ਵੁੰਡੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਰਹੇ । “ਦੇਖਕੇ (ਅਸੀਂ) ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹਾਂ। 
“ਕਾਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂ। ਝਰਿਸ ਪ੍ਰਨਤਾ (ਦੋਵੇਂ) ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਫਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। “ਤੂੰ (ਜੋ ਚਾਹੇਂ) 
ਦਿਲ ਵਿਚ ਧਾਰ ਲੈ । ੯: ਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਉਪਜੇਗਾ । ੯(ਉਹ ਫਿਰ) ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਚਾ। 



ਮੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੪੫੨) ਰੁਤ ੫। ਅੰ ਦ 

ਘਤਿ ਮੰਡੀ ਆਏ । ਉਤਰਜੋ ਸਿਵਰ ਆਨਿ ਸਮੁਦਾਏ । ਸਰਬ ਰੀਤ ਕੀ 
ਨ੍ਰਿਪ ਕਿਯ ਸੇਵਾ । ਕਰੇ ਰਿਬਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵਾ ॥ ੨੮ ॥ ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ 
ਪ੍ਰਭੁ ਤਹਾਂ ਟਿਕਾਏ । ਸੇਵਹਿ ਭੂਪਤਿ ਕਰਿ ਬਹੁ ਭਾਏ । ਇਕ ਦਿਨ ਹਿਤ 
ਅਥੇਰ ਲੋ ਗਯੋ । ਮੈਗ .- ਮਾਪ ਹੁਇ ਬਨ ਬਿਚਰਯੋ॥੨੯॥ ਗੜ੍੍ ਕਮਲਾਹਾ 
ਨਿਕਟ ਚਲਿ ਗਏ । ਮਹਾਂ ਮਵਾਸੀ ਥਲ ਦਿਖਰਏ । ਤਿਸ ਕੇ ਨਿਕਟ 
ਸਿਵਰ ਕਰਿ ਦਯੋ। ਇਕ ਗਵਢ ਗੁਰੂ ਤਹਾਂ ਰਚਿ ਲਯੋ ॥੩੦॥ ਬੈਠੇ,ਬਚਨ 
ਭਯੋ ਗੁਰ ਕੇਰੋ। “ਇਸ ਥਲ ਪੰਥ ਆਇ ਜਬਿ ਮੇਰੋ । ਤਬਿ ਕਮਠਾਹ 
ਮਵਾਸੀ ਲੋ ਹੈ' । ਰਾਜ ਆਪਨਾ ਇਹਾਂ ਟਿਕੈ ਹੈ॥੩੧॥ ਸੁਨਿ ਮੰਡੀ ਪਤਿ 
ਕਥਾ ਬਖਾਨੀ।ਸਭਿ ਤੇ ਰਹਿਯੋ ਮਵਾਸ ਮਹਾਂਨੀ । ਪ੍ਰਥਮ ਸਿਕੰਦਰ ਇਸ 
ਥਲ ਆਯੋ । ਚਿਤ ਮਹਿ ਚਾਹਤਿ ਇਸੈ ਛੁਟਾਯੋ ॥ ੩੨॥ ਕਰਿ ਬਹੁ 
ਜਤਨ ਗਯੋ ਸੋ ਹਾਰਾ । ਤਿਸ ਢਿਗ ਅਫਲਾਤੂਨ” ਉਚਾਰਾ[।ਜਿਸਕੇਸਮ 
ਬੁਧਿ ਕਿਸ ਕੀ ਨਾਂਹੀ । ਅਦਕੁਤਿ ਮਤਿ ਅਤਿ ਥੀ ਤਿਸ ਪਾਂਹੀ ॥ ੩੩॥ 
ਤਿਸ ਨੇ ਪਰਬਤ ਕੀ ਨਸ ਜਾਨੀ"। ਟੋਕ ਦਈ ਤਬਿ ਨਿਖੁਟਯੋ'ਪਾਨੀ। 
ਅਤਰ ਨ੍ਰਿਪ ਜਪ ਸੁਰਪਤਿ ਕੇਰਾਂ । ਭਯੋ ਪ੍ਰਸੈਨ” ਆਇ ਤਿਸ ਬੇਰਾਂ ॥ 
੩੪ ॥ ਇਕ ਪਬਰੀ ਘਨ ਜੁਤਿ ਕਰਿ ਦੀਨ' । ਸੋ ਸੈਪਟ ਮਹਿੰਢ ਪਾਵਨ 
ਕੀਨ । ਪੈਸਾ ਭਰ ਘਨ ਕੋਰ ਅਕਾਰਾ” । ਜਬਿ ਖੋਲਹਿ ਤਬਿ ਕਰਿ ਬਿਸ- 
ਤਾਰਾ” ॥੩੫॥ ਇਸ ਗਿਰ”” ਸਮ ਹੁਇ ਕਰਿ ਬਰਸਾਵੈ]। ਅਧਿਕ ਨੀਰ 

“ਕਮਲਾਹ ਆਕੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੰ ਲੈ ਲਵੇਗਾ (ਖਾਲਸਾ) । “ਅਫਲਾਦੁ ਦੁਨ ਨੇ ।੧ਨਾੜੀ ਜਾਨੀ । “ਬਦ 
ਕਰ ਦਿਤੀ [ਸੌਸ:, ਟੈਕਣ|। (ਅ) ਕੱਫ ਢਿਤੀ । “ਮੁੱਕ ਗਿਆ । ੬ਅੰਦਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇੰਦਰ 
ਦਾ ਜਪ ਕੀਤਾ । 4(ਓਦਰ) ਪ੍ਰਮੈਨ ਹੋਇਆ । “ਬਦਲੀ ਵਰਗੀ ਕਰ ਦਿਤੀ । ੯ਡੱਬੇ । "ਪੈਸਾ 
ਭਰ ਆਕਾਰ ਸੀ ਬੱਦਲ ਦਾ । ੯੧ਪੱਥਰੀ) ਫੈਲ ਜਾਵੇ । “੧(ਕਮਲਾਹ) ਦੇ ਪਹੜ ਜਿੱਡੀ । . 

“ਕਮਲਾਹ ਰੜ੍ਹ ਨਾਮੈ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜੇ ਣ ਮੰਡੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੈ । 
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਸਿਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ੩੨੭ ਸੈਨ (ਈਸਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ) ਵਿਚ ਹੋਇਆ 

ਹੈ ਅਫਲਾਤੂਨ ੇ  (ਪਲੇਟ) ਜੀ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ੩੪੭ ,ਸੈਨ ਈ: ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ)ਦੇ ਲਗ ਪਗ ਹੋਇਆ। 
ਸੋ ਦੁਇ ਜੋ ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਆਏ । ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਰਵਾਇਤ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਇੱਥੇ 
ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਜਨਮ ਮੈਨ ੩੫੬ (ਈਸਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਚਲਾਣਾ 
£ੈਨ ੩੨੩ (ਈ: ਤੋਂ' ਪਹਿਲਾਂ) ਹੈ । ਅਫਲਾਤੁਨ ਦਾ ਜਨਮ ਸੈਨ ੪੨੭ (ਈ: ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) 
ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਗਮਨ ੩੪੭ (ਈ: ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਹੈ । 

ਹ੍ਰੰਪਾਬਰਖਾਵੇ । ਪੁਨਾ:-ਬਰਪਾਵੈ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸਰਜ.। ( ੫੪੫੩ ) ਟੁਤ ੫ । ਅਸੂ ੮, 

ਕੀਨਸਿ ਮਨ ਭਾਵੈ।ਜਥਿ ਮੈਪਟ ਮਹਿ ਪਬਰੀ ਧਰੈ । ਲਘ ਹੁਇ ਮੈਪੁਰ 
ਮਹਿ ਘਨ; ਬਰੈ ॥ ੩੬॥ ਜਬਿ ਚਾਹਹਿ ਤਬਿ ਲੋਹਿ ਨਿਕਾਰੀ । ਬਰਖਾਵੈ 
ਬਰਖਾ ਬਰ ਬਾਰੀ । ਹੇਰਿ ਸਕੌਦਰ ਦੇਵ ਮਵਾਸ । ਤਯਾਗ ਦਈ ਗਵ ਲੈਬੇ 
ਆਸ ॥ ੩੭॥ ਗਯੋ ਅਪਰ ਥਲ ਰਹਜੋ ਮਵਾਸ । ਅਪਰ ਕੌਨ ਲੈਬੇ ਕਰਿ 
ਆਸਮਸਤਿਗਰ ਕਹਜੋ “ਸਮਾ ਅਸ ਹੋਇ । ਆਨਿ ਖਾਲਸਾ ਤੋਰਹਿ ਸੋਇ? 
॥ ੩੮ ॥ ਇਮ ਕਹਿ ਬਸੇ ਦੁਰਗ ਰਚਿ ਤਹਾਂ । ਨਾਮ ਗੁਬਿੰਦਗੜ੍ ਤਿਸ ਕੋ 
ਕਹਾ । ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੁ ਤਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਬਹੁਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹ੍ਰੈ ਕਰਿ ਅਸੁਵਾਰੇ 
॥ ੩੯॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਕੌ ਚਲਿ ਆਏ । ਸੈਗ ਖਾਲਸਾ ਚਢਿ ਸਮੁਦਾਏ। 
ਕਵੀ ਕਹੈ ਜੋ ਗੁਰ ਬਰ ਦੀਨੋ । ਸੋ ਹਮ ਨੇ ਅਵਿਲੋਕਨ ਕੀਨੋ ॥ ੪੦ ॥ 
ਜਿਸ ਭੂਪਤਿ ਸਿੰਘ ਮੰਡੀ ਲੀਨਿ"। ਤੱਤਕਾਲ ਤਿਸ ਕੋ ਫਲ ਦੀਨ । 
ਪਿਤ ਸੁਤ ਦੋਨੋ ਮ੍ਰਿਤੁ ਕੋ ਪਾਇ । ਤਿਨ ਕੌ ਸਦਨ ਦਿਯੋ ਉਲਟਾਇ ॥ 
੪੧॥ਮੂਧਾ ਘਰਿ ਹਮ ਆਂਖਨ ਦੇਖਾ।ਅਪਰ ਸਿੰਘ ਨ੍ਰਿਪ ਬਿਰਕੋ ਵਿਸ਼ੇਖਾਂ। 
ਗੁਰ ਕੋ ਬਾਕ ਨਿਫਲ ਕਿਮ ਜਾਇ। ਗਢ ਕਮਲਾਹ ਖਾਲਸੇ ਪਾਇ ॥੪੨॥ 
ਗੁਰ ਬਚ ਸਫਲ ਜਨਾਵਨ ਕਾਰਨ । ਇਹ ਪ੍ਰਸੈਗ ਭੀ ਕਰਯੋ ਉਚਾਰਨ । 
ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰਤਾ ਰਸ ਪੂਰਨ ਕਥਾ । ਭਈ ਜਥਾ ਪਾਵਨ ਕਹਿ ਤਥਾ ॥ ੪੩॥ 
ਇਤਿ 2 ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂ 'ੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਏ ਪੰਚਮ ਰੁਤੇ “ਮੰਡੀ” ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟਮੇ' 
ਅਸੂ ॥੮॥ 

“ਜਿਸ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੰਡੀ ਲਈ । 
“ਏਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਤਕ ਮੰਡੀ 

ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ੧੮੩੯ ਈ: ਵਿਚ “ਵਿਜਨੇ” (%- 7. ੯16੧) ਨਮ ਦੇ 
ਧੂਰੋਪੀਅਨ ਨੇ;ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੰਭੀ ਗਿਆ ਸੀ; ਦੱਸਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ 
ਅਵਸ” ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੜੇ ਕਿ ਦਸਵੇ' ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ੮ਕਮ ਨਹੀਂ` ਹੈ । ਪਰ 
੧੮੪੦ ਵਿਚ ਕੰਵਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੁਕਮ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਵਨ ਤੂਰਾ ਨੇ ਮੰਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ 
ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਲਬੀਰ ਸੈਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਘੇੱਲਿਆ। । ਪਰੰਤੂ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਦ 
ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਟੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨੰਡੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਢਿਤੀ । ਕਵੀ ਜੀ' ਦਾ 
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੰਵਰ ਨੌਨਿਹਾਲ 0੫ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਗ ਇੰਘ ਵੱਲ ਜਾਪ੮/ ਹੈ 
ਜੋ ਬਾਪ $ਟਾ ਉਤੋਥਲੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ । “ਅਪਰ ਸਿੰਘ ਨ੍ਿਪ ਤੋਂ ਤੋ ਮੁਰਾਦ ਮਗਾੰਰਾਜਾ' ਏਗ: 
ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਵਰ ਜੀ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਏਠਾਂ ਸੀ । 



£ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । (੫੪੫੪ ) ਦੂਤ ੫ । ਅੰਨ ੯, 

7 

ਰਨ ਲਬ ਉਠੀਘਿ ਕਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਆਇ। ਕਰਜੋ ਬਾਸ 

ਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤ ਆਵੈ ਜਾਇ॥ ੧॥ ਰੌਪਈ॥ ਅਨਿਕ ਅਕੋਰਨਿ ਕੌ 

ਅਰਪਾਵੈ।ਮਨੇ ਕਾਮਨਾ ਪ੍ਰਭੁ ਤੇ ਪਾਵੈਦੇਗ਼ ਨਿਤਾਪਤਿ ਨਿਖੁਟਤਿ ਨਾਂਹੀ। 

#ਇਬੋਂ ਹੁਣ ਸੌ ਸਾਖੀ ਦੀ ੫੯ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਆਦੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 

ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸਫਰ ਦੀ ਖੋਜ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਇੰਘ ਜੀ ( ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤ 
) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਰਾਗੀਂ ਜਾਕੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾ: ਸਮਾਚਾਰ ਵਿਚ ਛਪਵਾਈ ਸੀ । ਉਹ ਮੈਂਏਪ 

ਮਾੜ੍ਰ ਇਉਂ ਹੈ£-ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਟੁਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਤਰ ਨੂੰ ੫ ਮੀਲ ੨ ਕਦਟੋਰ
 ਡੇਰੇ ਕੀਤੈ। 

ਡਮਣਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ; ਏਬੇ ਇਕ ਥੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ। ਇਥੋ ਚਲਕੇ 

ਦਿਵਾਰੇ ਪੱਤਰੋ' ਪਾਰ ਹੋਏ । ਇਥੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਲੋਟ ਦਾ ਪੁਲ ਹੈ । ਗੁਟੂ ਜੀ ਦੇ ਟਿ
ਕਾਣਾ ਕਰਨ 

ਦੀ ਥਾਂ ਇਥੋਂ ਮੀਲ ਕੁ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਅਜੇ ਦੱਸੀਦੀ ਹੈ । ਇਥੋਂ ਆਪ ੧੩ ਮੀਲ
 ਤੇ ਸੁਕੇਤ ਪੁਜੇ; 

. ਏਬੋ` ਦਾ ਰਾਜਾ ਜੀਤ ਸੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ । ਇਥੋ'_੧੨ ਮੀਠ5 
ਚੱਲ ਕੇ 

_ ਰਵਾਲਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੂਰਬਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਰਾ ਕੀਤਾ । ਇਥੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਮਿਨੇ ਤੇ ਸੁਲਹ ਦੇ ਸ
ੈਂ#ਧ 

੮੬ । ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਏਥੋਂ ਟੁਰਕੈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਿਧ ਹੈਨ ਦੀ ਬਿਨੈ ਕਰਨ 
ਤੇ ਮੰਡੀ 

੫£ਚੇ। ਸਿਧ ਸੈਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ? ਭਾਉ ਕੀਤਾ 
। ਮੰਡੀ ਦੇ 

ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਦੈ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਆਪ ਚਾਈ ਤੇ ਪਾਲਕੀ ਦਾ 
ਡੰਡਾ ?ਢਿਆਂ ਤੋਂ ਉਚਾਂ ਰਿਹਾ । ਮੰਡੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਟੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਚ ਰਾਜ

ੈ ਸਿਧ 

ਦਨ ਨੇ ਬਣਵਾਏ । ਇਕ ਪਭਲ ਕਿਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਰੂ ਜੀ ਟਿਕੇ ਸਨ, ਦੂਸਰਾ ਹਬਨੇ ਵਿਚ 

“ਗੁਰੂ ਕੋਟ? ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੂਹਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਵਨੋ' ਕੁਛ ਮਾਫੀ; ਕੁਛ ਨਕਦੀ ਤੇ ਲੂਣ 

ਆਦਿ ਹੁਣ ਤਕ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਕ
੍ਰਿਪਾਨ ਆਂਦਿ 

ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਹੈਨ । ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਚ ਬੀ ਗੁਦੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨ ਕਈ ਵੇਰ 

ਗਿਆ। ਗੋਗਰੇ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਫ਼ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮੀਲ ਤੇ ਇਕ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁ
ਰੂ ਜੀ 

ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਕਦਿਦੇ ਹਨ । ਇਥੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਗੁਦੂ ਜੀ 
ਦੇ_ਭਾਲਾ 

ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਚਸ਼ਮਾ ਟੁਰ ਪਿਆਂ । ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਟੁਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ
 ਕੋਟ ਅੱਪੜੇ ਜੋ ੧੬ 

ਮੀਲ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤਾਈਂ ਰਾਜਾ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ । ਦੇ ਦਿਨ ਠਹਿਰਕ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੈਂਦੇ 

$ਡੋਂ £ਦੇ ਹੋਏ ਸਿਫੰਦਰੇ ਦੀ ਧਾਰ ਲੰਘਕੇ ੭ ਮੀਲ ਤੇ ਜਾਕੇ ਬੰਡੇਵਾਲ ਠਹਿਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ 

ਖਨੋਟ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਡੇਰਾਂ ਪਿਪਲ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜੇ ਅਜੇ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਥੜਾ ਬੀ ਹੈ। 

ਨੇਵਾ ੧ 7ਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ । ਇਥੋਂ” ਟੁਰਕੇ ਆਪ ਤਲਵਾੜਾ; ਮਫੀਅਲ, ਸਾਊ; ਤੋਂ ਬਧਾ ਘਾਣ 

ਦੀ ਬਾਰੇ ਲੰਘ ਕੋਫਲੂ ਆਏ । ਇਥੋਂ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰ ਹੋਕੇ ਕਚਲੌਰ ਪਿੰਡ ਭੇਖ ਕ
ੀਤੇ ਜੇ ਖਨੋਟ 

ਤੂ ੩੧ ਮੀਲ ਹੈ । ਪਿੱਪਲ ਜਿਸ ਹੇਠ ਆਂਪ ਟਿਕੇ ਸਨ ਅਜੇ ਹੈ । ਲੋਕੀਂ ਵੱਸ਼ਦੇ ਹਨ ਕਿ 

ਇੱਥੇ ਗੁ: ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੀ ਆਏ ਸਨ । ਇਥੋਂ ਚਲਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਸੰਮੇ ਪਾਤਸਾਹ ਜੀ ਮਲੋਂਤੇ 
5੩ ੨੬੩ ਤਣ ਰਿ 

ਟੰਦੇ 2ੋਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਜੀ ਅੱਪੜੇ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ । (੫੪੫੫) ਰਿਤੁ ੫। ਅੰਨੂ ੯. 

ਮਿਲਹਿ ਸਿੱਖ ਗਨ ਖਾਲਸ ਮਾਂਹੀ ॥ ੨॥ ਖੁੰਡੇ ਕੀ ਪਾਹੁਲ ਕੌ ਧਾਰਹਿ। 
ਸ਼ਸਤ੍ਰਿਨ ਕੋ ਅੱਭਯਾਸ ਬਿਚਾਰਹਿੰ । ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੁ ਪੜਹਿੰ ਪੜਾਵਹਿੰ । 
ਗੁਰ ਜਸ ਕੋ ਨਿਤ ਸੁਨਹਿੰ ਸੁਨਾਵਹਿੰ ' ॥ ੩ ॥ ਸਥਿਰ" ਕੇਸਗੜ ਪਹਿ 
ਇਕ ਦਿਨ ਮਹਿ । ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਰਦ ਨਿਮਗਨ ਥੈ ਮਨ ਮਹਿ! । ਸੇਗਤ ਪਤਿ 
ਅਸ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾਂ । । “ਨੈਦਲਾਲ ਜੁਤਿ ਸੁਮਤਿ ਸੁਜਾਨਾ ॥੪॥ਜੋ ਬੂਝਨਿ 
ਚਾਹਹਿ ਕੁਝ ਬਾਤ । ਸੋ ਇਹ ਕਹਹਿ ਭਲੋ ਬੱਖਕਾਤਿ” । ਬ੍ਰਿੰਦ ਲਿਖਾਰੀ 
ਕਰੇ ਇਕੱਤ੍੍ । ਨਿਤ ਬਾਣੀ ਕਉ ਲਿਖਹਿੰ ਪਵਿੱਤਰ ॥ ੫ ॥ ਜੈ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ 

ਚਾਰ ਲਿਖਾਰੀ” ! ਕਵੀ ਸਕੇਲੇ ਜਿਨ ਸਤਿ ਭਾਰੀ।ਕਰਹਿ ਕਬਿੱਤ 'ਸੁਨਾ= 
ਵਹਿ ਗੁਰ ਕੌ । ਉਪਜਾਵਹਿੰ ਬਹੁ ਆਨੰਦ ਉਰ ਕੋ ॥ ੬॥ ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰੂ 
ਦੇਵੀ ਬਿਦਤਾਈਪੁਨ ਪਾਹੁਲ ਦੇ ਲਈ ਗੁਸਾਈਂ।ਕੇਸ ਰਖਾਵੀਨ ਕੀਨ 
ਸਭਿਨਿ ਕੋ । ਕਛ ਪਹਿਰਾਇ ਧਰਜੋ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਕੌ ॥ ੭॥ ਸੇਗਤ ਚਾਰਹੁੰ 
ਬਰਨਨਿ ਕੇਰੀ।ਗਰ ਤੋਂ ਮੁਖ ਮੌਰੇ ਤਿਸ ਬੇਰੀ।ਬੇਮੁਖ ਹ੍ਰ ਹਰੈ ਹੈ ਬਾਤ ਬਨਾਵੈਂ। 
ਨਹੀਂ ਦਰਸ ਕਰਿਬੇ ਕਹੁ ਆਵੈ ॥ ੮ ॥ “ਅਬ ਸਤਿਗੁਰ ਉਰ ਸ਼ਿਰਰ" 
ਭਯੋ ਹੈ। ਕਰਮ ਅਜੋਗ ਬਿਸਾਲ ਕਯੋ ਹੈ। ਸਭ ਕੋ ਗਰੇ ਜੰਛੂ ਟੁ 6 ਤਰਾਏ। 
ਬਾਰਨ ਪਰ ਡਾਰੇ ਪਹਿਰਾਏ£॥੯॥ਸੁਨਿ ਇਕ ਦਿਨ ਤਬਿ ਗੁਰੂ ਉਚਾਰਾਂ । 
€ਗੁਰ ਕੀ ਸੈਗਤ ਬਾਰ ਉਦਾਰਾਂ”। ਇਸ ਬਿਧਿ ਕੋ ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਹੋਏ । 
ਬੈਧੈ ਜਾਤਿ ਸ੍ਰਿੰਖਲਾ ਜੋਏ”॥੧੦॥ਇਕ ਦਿਨ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਕਿਯ ਦਾਨ । 
ਲੋਹਾ ਮਾਂਹ ਸਨੋਹ੯ ਮਹਾਨ । ਸੋ ਸੌ ਮਣ ਇਹ ਵਸਤੂ ਤੀਨ । ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਭੂ 
ਨੇ ਇਸ ਬਿਧਿ ਕੀਨ ॥ ੧੧॥ 'ਾਂਟ ਦੇਹੁ ਉੱਤਮ ਦਿਜ ਗਨ ਕੋ? । ਗਏ 
ਦਾਸ ਲੋ ਮਾਨਿ ਬਚਨ ਕੌ । ਵਹਿਰ ਦਯੋ ਜਬਿ; ਲੇ' ਦਿਜ ਨਾਂਹਿ'।ਕਹਿਂ 

"(ਗਰ ਜੀ) ਸਥਿਰ ਸਨ । “ਸੇ ਇਹ (ਸੁਮਤੀਵਾਨ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ) ਦੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲਕੇ 
ਦੱਸਣਗੇ । <ਭਾਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਲਿਖਾਂਰੀ ਜੇ ਖਾਸ ਸਨ । 5ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਲਈ । “ਹੱਠ । 
(ਅ) ਸ਼ਿਰਰ (ਸ਼ਿਰਾਰਾ) ਜਾਨ; ਕਮਲਾਪਨ।ਬ(ਗਲੋ) ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ (ਉਤਰਵਾਕੇ)ਬਾੜਾਂ ਤੇ ਪਾਏ । 
(%) ਮਾਨੋ ਬਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨ'ਏ । “ਭਾਵ ਬਾੜ ਝਾੜ ਵਿਚ ਯਾਂ.ਬਾੜਾਂ ਵਾਂਡੂ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗੀ । 

(ਐ) ਬਾੜ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮਾਲਵਾ ਬੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । (ਪਰ ਦੋ) ਜ਼ਾਤੀ ਦੇ $ਧਨਾਂ 

ਵਿਚ ਬੱਧੇ ਪਏ ਹਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖ ਸੈਗਤ ਹੋਏ (ਹੋ ਮੁੱਕੇ ਹਨ) । (ਅ) ਜਾਂਤੀ ਵਿਚ 

ਬੱਧੇ ਪਏ ਸਿਖ ਜੋ ਹਨ ਸੋ ਤਾਂ ਬਾੜਾਂ ਵਾੜੂ ਹੀ ਹਨ ਭਾਵ ਨਿਕੰਮੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਤੇ 
ਬਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਲਏ ਜੈਵੂ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ । ੯ਤੇਲ । "ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੈਣ ਨਾ । 

“ਪਾ£-ਮਹਿ । 7ਪਮ--ਪ੍ਰੇਸੁਰ ਸਨਿ ਮਗਨ ਬੈ ਮਨ ਮਹਿੰ। 
॥ 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੪੫੬ ) _ ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰਹੂ ੯, 

ਅਰਦਾਸੀ ਤਬਿ ਗੁਰ ਪਾਹਿ ॥੧੨॥ “ਦਿਜਬਰ ਲੋਤਿ ਨਹੀਂ;ਦੇ ਰਹੇਮਸਾਚੇ 

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚ ਕਹੈ। “ਕਯੋ ਨਹਿੰ ਲੋਤਿ ? ਕਹੈ ਕੋ ਕਹਾਂ' $? ਉਰ ਭੈ 
ਧਰਿ ਅਰਦਾਸੀ ਮਹਾਂ ॥੧੩॥ ਸੁਨਤਿ ਅਰਜ ਕਰ ਜੋਰਿ ਉਚਾਰੀ । ਤੁਮ 

ਹੀ ਜਾਨੋ ਗਤੀ ਤੁਮਾਰੀ । ਸਾਚੋ ਸਾਹਿਬ ! ਅਵਰ ਨ ਜਾਨੈ । ਅੰਤਰਜਾਮੀ 
ਨਾਂਹਿ ਨ ਛਾਨੈ? ॥੧੪॥ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੈਠੋ ਤਬਿ ਪਾਸੀ । ਜਾਨਯੋਂ ਡਰਜੋ 
_ਕਹੈ ਅਰਦਾਸੀ” । ਤਿਸ ਨੰ ਕਹਿਯੋ ਸੁ “ਦਿਜਨ ਉਚਾਰੀ-ਅਬਿ ਗੁਰ 
ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ॥੧੫॥ ਖੱਤਰੀ ਹਰੈ ਕਰਿ ਲਾਹਿ ਜਨੇਉ-। ਇਮ ਹੀ ਰ੍ 
ਕਹਿ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਜੋਊ ।-ਭਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਵਰ ਅਬੈ-। ਇੱਤਯਾਦਿਕ 
ਬੋਲਤਿ ਹੈਂ ਸਬੈ ॥੧੬॥ ਸੁਨਿ ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ । “ਕਰਹੁ ਮਾਂਹ 
ਕੋ ਭੱਲੋ ਸਾਹੇ । ਕੜੇ ਅੰਗੂਠੀ ਮਣਕੇ ਮਾਲਾ । ਲਿਹੁ ਕਰਵਾਇ ਲੋਹ ਤੋ 
ਜਾਲਾ? ॥੧੭॥ 'ਸ਼ਕਾਂਮਸਿੰਘ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਲੇ ਗਯੋ । ਤੂਰਨ ਸਕਲ ਕਰਾ- 
ਵਤਿ ਕੁਯੋ ।ਸਮਾਂ ਜਬੈ ਪਢਿਬੇ ਵਰਹਿਰਾਸ । ਲਗਜੋ ਦਿਵਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਸ 
॥ ੧੮ ॥ ਤਬਿ ਲੋ ਕਰਿ ਪਹੁੰਚੋ ਕਰਿਵਾਇ। ਧਰਿ ਦਿਵਾਨ ਮਹਿ ਗੁਰ 

ਅਗਵਾ ਲਨ ਜਪ ਤਿਜ ਕਰੀ ਦਲ ਦਬ 
ਉਚਾਰੀ ॥੧੯ ॥ ਸ਼ਰੀ ਮੁਖਬਾਕ£- 

ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵਹਿ ਕਰਹਿ ਪਸਾਉ ॥ ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭਸੈ ਦੇ 
ਲੈਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕਵਾਉ ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ ॥ ਇਮ ਪਢਿਕੈ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਉਚਾਰਾ । ਪਬਚ ਦਿਵਾਨ ਕੇ ਬੈਟਹੁ 
ਸਾਰਾ। ਉਠਿ ਤਬਿ ਸ਼ਯਾਮ ਸਿੰਘ ਵਰਤਾਏ।ਦੋਇ ਕੜੇ ਇਕ ਛਾਪ ਸੁਹਾਏ 
॥੨੦॥ ਦੋਇ ਚੱਕ ਜੈਜੀਰੀ ਦੀਨ । ਏਕ ਕਰਦ ਪੰਚ ਭੱਲੋਂ ਲੀਨਸਕਠਨ 
ਖਾਲਸੇ ਅੰਗੀਕਾਰੇ । ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਇ ਉਰ ਗੁਰੂ 'ਉਚਾਰੇ ॥ ੨੧ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ 

'ਖਾਲਸ ਗੁਰ, ਗੁਰ ਖਾਲਸਾ ਹੁਇ ਹੈ ਮਹਿਦ ਮਹਾਨ । ਤਾਣ ਨਿਤਾਣੇ 
ਨਰਨ ਕੋ ਹੋ! ਨਿਬਾਵੇ ਥਾਨ॥੨੨॥ਚੌਪਈ॥ ਜਗ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਣ ਹੈ' ਪਤਿ 
ਗ੍ਾਹੀ'ਲੋਹਿੰ ਕੁਦਾਨ ਬਿਚਾਰੈਂ ਨਾਂਹੀ । ਤਿਨ ਗੁਰ ਛੋਡਾਂ; ਸੋ ਗੁਰਾਂੋਡੈ।. 

੧ਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਅਰਦਾਸੀਆਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ (ਬਕਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ । 
੧ਬਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । “ਪੜਨ ਦਾ ਆਇਆਂ । “ਜਿੰਦ ਤੇ ਸਰੀਰ । (ਅ) ਕਵਾਉ=ਵਚਨ , 
ਹੁਕਮ । $ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤੇ । “ਜਗਤ ਦਾ ਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ [ਸੈਸ: ੫ਰਤਿਰ[ਹ=ਦਾਨ ਲੈਣ 
ਵਾਲਾ ]। "ਗੁਰੂ ਨੇ । 



ਸਰ ੧੪ ਪਤਾਪ ਸਰਜ । (੫੪੫੭) ਰਿਦੁ ੫ । ਅੰਸੂ €. 

`ਗੌੜਾਂ ਤੋ ਹੁਇ ਗੌੜ ਸੁ ਰੋਡੇ' ॥ ੨੩ ॥ ਸਕਲ ਸਨੌੜੀ ਭਏ ਪਹੂੜੀ”। ਜੋ 
ਗੁਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਿ ਹੈ' ਕੂੜੀ । ਹੋਏ ਕਾਨ ਕੁਬਜ ਸਭਿ ਮਾਥਰਾਂ । ਕਰਹਿ 
ਉਠਾਵਨ ਸਿਖ ਇਨ ਸਾਬਰ”? ॥੨੪॥ ਦੇਖਿ ਕੌਪ ਗੁਰ ਕੇ ਉਰ ਬਾਵੋਭਾ 
ਕਰ ਜੋਰਿ ਪਰੋਹਤ ਠਾਂਢੋ । ਬਖਸ਼ਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹਮ ਖਰੇ ਤਿਸਹਿ ਦੇਖਿ 
ਕਹਿ ਕਰੁਨਾ ਢ਼ਰੇ ॥ ੨੫॥ ਬਚਨ'ਸਾਰਸੁਤ ਖਾਲਨੇ ਕੀ ਜੁਗਤ' । ਰਹੋ ਕਾਟੂ 

ਦੇਸ਼ਈਖਾਲੇ ਕੇ ਦਰਵੇਸ਼” ।ਤੁਮਰਾ ਦੈ ਝਸ।ਨੈਭਲ ਪੁਰ ਝੰਸਬਿਸ਼ਨੁ ਜਸਕੁਲ 
ਤੁਮਾਰੀ੯।ਪਰਜਾ ਕੀ ਰਖਵਾਰੀ੯।ਨਿਹਕਲੀਕ ਦੋ ਦੋਵੇ ਵੈਕੁਲ ਸਬਾਨ ?` ਹੈ੯੧੧੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ ਸਭਾ ਬਿਥੈ ਸੋਢੀ ਜੇ ਅਹੈਂ । ਸੋ ਕਰਿ ਜੋਰਿ ਬੇਨਤੀ ਕਹੈਂ।ਹਮ ਕੋ 
ਬਖਸ਼ਹੁ ਰਿਸ ਨਿਰਵਾਰਾ? । ਤਬਿ ਸ਼੍ਰੀਮੁਖ ਤੇ ਤਿਨਹੁੰ ਉਚਾਰਾ ॥ ੨੬ ॥ 

ਬਚਨ“ਮੇਰੀ ਰੁਰਿਆਈ।ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਭਾਈ।ਵਧਹੁ ਕੁਲ ਤਾਂਹਿ ਕਾ । ਮਮ 
ਪੰਥ ਕੇ ਨਾਹਿਕਾ । ਮਾਨਹਿ ਮੁਝ ਸਮਾਨ । ਬਸੀਅਹੁ ਸਮ ਧਾਮ੩॥੨॥ -- 

ਚੌਪਈ ॥ ਖੁੱਤ੍ਰੀ ਸਰਾਪ ਸੁਨਕੋਂ ਸਮੁਦਾਏ 1 ਧਰ ਕਰਿ _ਤ੍ਰਾਸ ਗੁਰੂ 
ਢਿਗ ਆਏ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਸਨਮੁਖ ਹੁਇ ਖਰੇ । ਕਹੈਂ ` ਪਆਨਿ 
ਹਮ ਸ਼ਰਣੀ ਪਰੇ! ॥੨੭॥ਪਿਖਿ ਤਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਬਚ ਕਹਤੋ। “ਮੇਰੋ ਪੰਥ 
ਦਯਾਨਿਧਿ ਲਹਜੋ । ਤਿਸ ਕੇ ਰਹੋ ਅਧੀਨ_ ਹਮੇਸ਼ੂ । ਤੋਂ ਸੁਖ ਪਾਵਹੁ 
ਸਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੂ ॥੨੮॥ ਰਚਹਿ ਬਿਰੋਧ ਦੁਖੀ ਹੈ ਹਰ ਸੋਇ । ਪੁਨ ਪਛਤਾਵਹਿ 
ਸ਼ਰਨੀ ਹੋਇ । ਸਭਿ ਜਗ ਕਾਰ ਅਨੌਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ । ਲਈ.ਖ਼ਲਸੇ ਸਕਲ 

"ਗਾਵ ਗੌੜ (ਛੜਕ ਦੇ। ਰੋੜਿਆਂ ਵਾਂਬ ( ਨਿਕੈਂਮੇ ! (ਦੇ ਜਾਣਰੇ, ਸੁੰ ਸਾਬੀ ਮੂਜਬ ਅਰਥ ਇਹ” 
ਹੈ । ਗਿਆਨੀ, ਗੌੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੌੜ ਫੋੜੇ ਦੋ ਜਾਣਗੇ ਮਰਬ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅਥਵਾ ਗੌੜਾੰ ਤੋ 
ਗੌੜ (ਗੋਲ ਮੋਲ) ਰੋੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । “ਢੀ ਹੋਏ ਟ੍ ਹੜ [ਫੂਹੜ=ਮੁਰਖ, ਕੁਢੱਏ । ਅ., ਫੁਹੜ= 
ਸਫ; ਭਾਵ ਨੀਵੇਂ1। ( ਅ) ਸਠੌੜੀ ਤੋਂ  ਸਨੌਢ ਬ੍ਰਹਮਣ ਬੀ ਮੁਰਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਗੇ 
ਚਲਕੇ ਨਢੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਨ । ਵਕਾਨ ਕੁਬਜ ਤੇ ਮਾਏਰ ਦੋ ਝਰਾਹਮਣਾੰ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ । ( ਅ ) 
ਕਤੇ ਪਾਠ “ਪਾਬਰ” ਬੀ ਸੁਣਿਆਂ ਹੈ । $ਨਿੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਬਰ ਦੇਂਕ ਦੇਣਗੇ । ਭਾਵ ਸਤਿਕਾਰ 
ਨਹੀਂ ਰਦੇਗਾ । ( ਅ ) ਡੰਖਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਦੇ ਦੇਂਕਣਗੇ ਭਾਵ ਨੇਵਾ ਕਰਨਗੇ । ਇਸ ਅਰਬ ਵਿਚ 
“ਸਿਖਇਨ! ਇਹ ਪਾਠ ਕੱਠਾ ਰਹ ਗਾ । “ਖਾਲਸੇ ਵਿਚ ਮਿਲੋ ਰਹਿਣਗੇ । #ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਭੇਸ 
ਵਿਚ ਰਹੇ । “ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਫਕੀਰ (ਯਾਚਕ) ਦੋ ਕੇ ਰਟੋ ਗੇ । ਨਾਪੁਰੀ ਦਾ, ਉਥੋਂ ਵੈਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। 
੯ੰਵਿਸ਼ਨ ਜਸ ਨ ਬਾਹਮਣ ਤੁਹਾਡੀ 2 ਲ ਵਿਚ ਟੋਡੇਗਾ । ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ । ”ਨਿਹਕਲੀਕ 
ਅਵਤਾਰ ਹੋਵੇ ਗਾ । 'ਕੈਲੂਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ । "ਜੇ ?ਢੀ ਮੇਰੇ ਨਾਹਿ ਦ ( ਕੀਤੇ) ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੇਦੇ 
ਤੁਲ ਸਮਬੇਗਾ ,ਉਂਹ ਮੇਵੇ ਧਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ [ਨਾਹਿ=ਮਾਲਕ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ] । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੪੫੮ ? ਰਿਤੁ ੫। ਅੰ ੯, 

ਸੈਭਾਰੀ ॥੨੯ ॥ ਬਚਨ । ਮੰਬੀਰੀ । ਵਜ਼ੀਰੀ । ਫਕੀਰੀ । ਤਤਝੀਰੀ” । ਦੁਹੀਰੀਂ” 
ਅਕਲਗੀਰੀਵ । ਦਾਨ ਕੀ_ਦਹੀਰੀ£ । ਬੈਦਕ ਤਰਗਸ ਗੀਰੀ” ॥ ੩ ॥ 

ਚੌਪਈਰਾਜ ਮੰਤੁ ਕੀ ਦਾਤ ਬਡਾਈਉਦੇਸਿੰਘ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਪਾਈ। ਪੈਨਾ 

ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਿੰਘ ਜਾਨ/ਦਾਨਸਿੰਘ ਚੜਤ ਸਿੰਘਪ੍ਰਮਾਨ॥੩੦॥ਜਿਮੀਦਾਰਏ 
ਗੋਤ ਬਿਸਾਲਗਬਖਸ਼ਯੋ ਰਾਜ ਬਨੌ' ਮਹਿਪਾਲਾ।ਇਮ ਕਹਿਤੇਂ ਉਠਿ ਮੰਦਰ 

ਬਰੇਆਇ ਅਜੀਤੋ ਹੇਰਨਿ ਕਰੇ॥੩੧॥ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਪਦਪੰਕਜ ਲਾਗੀਭਈ 

ਦੀਨ ਬੋਲੀ ਵਡਭਾਗੀ । “ਪਾਤਸ਼ਾਹ!ਬੇਟੇ ਕਾ ਕਰਿ ਹੈਂ । ਸਿਖ ਸਰਦਾਰੀ 

ਲੋ ਬਲ ਧਰਿ ਹੈਂ#੩੨॥ਹੇਰਿ ਅਜੀਤੋ ਦਿਸ਼ ਮੁਸਕਾਦੇ। ਕਹਜੋ ਭਵਿੱਖਤਿ 

ਗਤਿ ਸਮੁਝਾਏ । “> ਮ ਸੱਚਾ ਘਰਿ ਅਚਲ” ਸੈਭਾਲੋ।ਜਹਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ 

ਕਿਸ ਕਾਲੋ ॥ ੩੩॥ ਤੋਹਿ ਕੁਟੈਬ ਭਾਗ ਮਹਿ ਭਾਰੀ। ਦਈ ਅਰਸ਼ 

ਕੀ੯ ਬਰ ਸਰਦਾਰੀ । ਜਿਸ ਥਲ ਬਨਨ ਹੈ ਬਾਸ ਹਮਾਰਾ। ਤਹਾਂ ਬਾਸ ਤੁਵ 

ਜੁਤਿ ਪਰਵਾਰਾ ॥ ੩੪ ॥ ਜੇਤਿਕ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਭਾਰੀ । ਸੋ ਸਭਿ ਤੁਮਰੇ 

ਆਗਰਾ ਕਾਰੀ । ਨਿਤ ਮਾਨਹਿ ਬੈਦਨ ਕੌ ਠਾਨਹਿ। ਗੁਰ ਉਪਕਾਰ 

ਅਪਨ ਪਰ ਜਾਨਹਿ॥ ੩੫ ॥ ਅਵਨੀ ਪਰ ਜਸੁ ਕਰਹਿ ਬਿਸਾਲਾ । ਗੁਰ 

ਕੋ ਪੁੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਾਲ॥ਬਡੀ ਘਾਲ ਘਾਲੀ ਵਬੁ ਪਾਈ""।ਨਿਤ ਮਹਿਮਾ 

ਮਹਿ ਮਹਿੰ ਬਹੁ ਛਾਈ? ॥ ੩੬॥ ਇਮ ਕਹਿ ਕਰਿ ਬਿਰ ਭਏ ਗੁਸਾਈਂ । 

ਲੋਚਨ ਮੁੰਦਿ ਸਮਾਧਿ ਲਗਾਈ । ਸਤਿ; ਚੇਤਨ, ਆਨੰਦ; ਮਬਾਰੀ/ਨਿਜ 

ਸਰੂਪ ਮਹਿ ਬ੍ਰਿਤਿ ਥਿਰ ਧਾਰੀ ॥੩੭ ॥ ਦੇਖਿ ਕਤ ਕੋ ਮੁਖ ਸਭਿ ਭਾਂਤੀ । 

ਭਈ ਅਜੀਤੋ ਸੀਤਲ ਛਾਤੀ । ਮਾਨਯੋਂ ਬਚਨ ਜਥਾ ਫੁਰਮਾਯੋਹਾਬਜੋਰਿ 

ਕਰਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ ॥ ੩੮ ॥ ਗਈ ਆਪਨੇ ਥਾਨ ਮੜਾਰੀ ।,ਨਹਿ ਕਿਸ 

ਕੇ ਢਿਗ ਬਹੁਰ ਉਚਾਰੀਪਤਿ ਆਸ਼ੈ ਲਖਿ ਰਿਦੈ ਛਪਾਯੋਰਹਿ ਅਨੁਸਾਰ 

ਤਥਾ ਮਨ ਭਾਯੋ ॥ ੩੯॥ ਇਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ_ ਚਰਿਤ੍ਰ ਬਿਸਾਲੇ । ਸੁਨਿ 

ਸ਼ਰੋਤਾ ਹਤਿ ਕਲਮਲ ਕਾਲ" । ਕ।ਵੇ ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨਾਰਿ ਬੈਦਨਾੱ।ਬੇਦਨ 

“ਜੁਗਤੀ, ਨਿਪੁੰਨਤਾ । ”ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹ ੮ੋਣਾ, ਸਹਾਇਤ! ਦਾ ਬਲ : [ %; ਜ਼ਿਹੀਰ=੯ ਸ਼ਤੇ 

ਪਨਾਹ] । (ਅ) ਪੂਜਜ ਹੇਣ। [ਜਹਾਰ=ਨਮਸਕਾਰ] । ₹ਦਾਨਾਈ । =ਦਾਤ' ਟੇਣਾ ।“ਸ਼ਸ੍ਰਧਾਹੀ 

ਹੋਣਾ । 5ਰਾਜ ਸਾਜ ਤੇ ਮੰਤ੍ਰ ਪੁਣੇ ਦੀ ਦਾਤ ਵਡਾਈ । “ਭਾਵ ਅਚਲ ਸਚ ਖੰਡ । 'ਭਾਰੀ 

ਭਾਰਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕੁਟੰਬ । ੯ਸਚਖੰਡ ਦੀ । “5ਖਾਲ? ਨੇ । "ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਕਾਲੋ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ। 

#ਪਾ:-ਬੋਦ । 



ਸਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ਪਬ੫ਢ ) ਰਿ 

ਕਰੋਂ ਚਰਨ ਅਰਬਿੰਦਨਿ”ੈਂ ॥ ॥ ੪੦ ॥ ਇਤਿ ਸਰੀ ੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ 
ਟੁਤੇ 'ਦਾਨ ਦੇਣ” ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਨੌਸੇਂ ਅੰਸੂ ॥ ੯ ॥ 

੧੦. [ਕਵੀਯਨ ਸੈਬਾਦ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ (ਏਕ ਬਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਅਪਨੇ ਭਾਇ'।ਕਥਾ ਭਈ ਤਹਿ 
ਪਾਂਡਵਨਿ ਪੰਡਤ ਭਾਰਤ ਆਇ ॥ ੧॥ ਤਹਿ ਪਾਛੇ ਚਰਚਾ ਭਈ “ਮਰਯੋ 
ਨ ਆਵੈ ਕੋਇਂ। ਕਾ ਜਾਨੈ ਕਯਾ ਹੋਇ ਤਹਿੰ ਹੈ ਵਾ ਨਾਂਹੀ ਹੋਇ?॥੨॥ 
ਤਬਿ ਬੋਲੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ“ਕਰਨੀ ਕਮਲ: ਜਮਾਲ।ਸਿੱਖ ਸਿਦਕ ਗੁਰ- 
ਮੁਖਿ ਬਡੋ“ ਤਿਨ ਕੋ ਭਲੋ ਹਵਾਲ”॥੩॥ ਸੈਨਾਪਤਿ ਕਵਿਤਾਂ ਕਹੈ ਗੁਰ 
ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਾਰ । ਕਰੇ ਭਲੀ ਵਾ ਬੁਰੀ ਨਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਲੋਇ$ ਸਵਾਰ 
॥ ੪॥ ਉਦੇਰਾਇ ਕਵਿ ਇਉ' ਕਹੈ “ਜੈਸੀ ਕਾਹੂੰ ਘਾਲ । ਤੈਸਾ ਫਲ ਦਮ 
ਹੋਇਗਾ ਜੈਸਾ ਬੀਜ ਬਿਸਾਲ॥੫॥ ਰਾਵਲ੯ ਬੋਲੋ “ਜੀਵ ਕੋ ਈਸਰ ਅੰਸ਼ੋ 
ਨਿਹਾਰ'ਮਨਹੀਂ' ਦੰਡ ਅਪਨੀ ਸੁਰਤਿ ਬਿਚਰੈ ਲੋਭ ਪਸਾਰ” ॥੬॥ ਅੱਲੂ 
ਬੋਲੈ “ਦੇਹਿ ਜੜ੍ਹ ਪੰਚ ਤੱਤ ਛੁਟਿ ਜਾਹਿਬੁੱਧ ਪ੍ਰਾਨ ਤਕ ਆਹਿਮੂ ਜੜ 
ਚੇਤਨ ਆਪੇ ਆਹਿ"”੭॥'“ਮੱਧੂ ਬੋਲੈ “ਜੋ ਸਹੀ ਚੇਤਨ ਪਰਮ ਸਰੂਪ । 
ਤੂਤ ਸਿੱਧ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿਚ । “ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਕੈ ਮਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਕਥਾ 
ਕੀਤੀ । ਦਮਰਿਆ ਮੁੜਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਵਦਾ (ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ) । ਕੋਈ (ਰੂਪ ਬਣਿਆਂ) 
ਰਿ ਪਕਰਨੀ (ਟੂਪੀ) ਕਵਲ ਸੈਂਦਰ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿੜਿਆ ਹੈ) । 5ਸਿਦਕੀ 
ਵਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ (ਜੇ ਹਨ) । (ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ) ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਲ ਭਲਾ ਦੁੰਦਾ ਹੈ । "ਕਵਿਤਾ 

(ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਕਵੀ) ਕਲਪਤ ਤਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲਗਾ  <ਨਮ ਕਵੀ ਦਾ ਹੈ । "ਜੀਵ ਨੂੰ 
ਈਸ਼ਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਜਾਣ । (ਇਸ) ਲੋ ਲੋਭ ਦੇ ਪਸਾਰੇ (ਜਗਤ) ਵਿਚ (ਦੋ) ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ (ਦੇ 
ਮੰਗਲ) ਵਿਚ ਵਿਚਰੇ (ਉਸ ਨੂੰ) ਦੌਡ ਨਹੀਂ ਹੈ । (ਅ) ਆਪਣੀ_ ਸੁਰਤ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ 
ਨੂੰ ਦੈਡ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਲੋਭ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੰਡ ਹੈ । (੬) ਜੇ “ਪਸਾਰ” ਦੀ 
ਥਾਂ ਪਾਠ “ਬਿਸਾਰ? ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ । ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਅਰਥ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ । ““ਅੱਲੂ ਬੋਲਆ “ਦੇਹ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਤੇ 
ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤਕ (ਬੀ ਸਾਰੇ) ਜੜ੍ਹ ਹਨ, ਚੇਤਨਤਾ (ਵਿਦੋਂ) ਆਪੇ ਹੀ (ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮ ਸੇਲ 
ਨਾਲ ਪੈਦਾ) ਹੋਈ ਸੀ; ਸੋ (ਮਰਨ ਨਾਲ) ਮਜ ਤੱਤ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਅਰਥਾਤ ਅਲੁੱਗ ਅਲੱਗ 
ਹੋ ਜਾਣਗੇ (ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀ)” । (ਐ 'ਦੇਹ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀ ਤੱਕ 
(ਸਾਰੇ) ਜੜ੍ਹ ਹਨ, (ਮਰਨ ਨਾਲ) ਪੰਜ ਤੱਤ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ $ ਚੇਤਨ ਆਪੇ ਵਿਚ 
ਇਸਥਿਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਅਲੇਂਗ ਆਪੇ ਵਿਚ ਇਸੰਥਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? !"'ਦੋੜ੍ਰੇਖ ਅਗਲੇ ਸਫੇ 
ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਯ ੧ । _“#ਪਾ:-ਅਰਬਿੰਦ । _1ਇਹ ਅਗਲੀ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀ ਇੰ ਤਵੀ 
ਸਾਖੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੈ । _ਰੰਪ:-ਕਰਮ । _ ਕਪਾ--ਲੈਤਿ । _੍ਪਾ=ਆਇ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੪੬੦) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰਸੂ ੧੦. 
ਨਾ ਮਾਰੈ ਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨ ਅਨੂਪ ॥ ੮॥ ਅਗਨਿ ਅਗਨਿ ਜਿਮ 
ਸੀਤ ਸੀਤ ਘਿ੍ਰਤ ਘ੍ਰਿਤ ਪਾਨੀ ਵਾਰ । ਭਰਮਹਾਰ ਦੇਖਹੁ ਕਵਿਤਾ ਦੂਜਾ 
ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ” ॥ ੯॥ ਚੰਦਾ “ਚੈਦ ਚਕੋਰ ਜਜੋਂ ਬਾਲ ਮਾਇ ਕੀ ਰੀਤਿ । 
ਤਯੋਂ ਗਤਿ ਈਸ਼੍ਰਰ ਜੀਵ ਕੀ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਾਨੀ ਮੀਤ”! ॥ ੧੦॥ ਬੱਲੂ “ਬਿਸ਼ਨੁ 
ਫਕੀਰ ਕੀ ਲੀ ਸੁਨੈ ਨ ਕੋਇ । ਤਯੇਂ ਈਸ਼ਰ ਅਰੁ ਜੀਵ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ 
ਜੀਅ ਮੈਂ ਹੋਇ।੧੧॥ ਲੱਖਾ ਲਖ ਮਣ ਬੋਝ ਜਿਹ ਸੋਈ ਮਰਤਾ ਭਾਰ । 
ਹਸਤੇ ਹਲਕੇ ਲੋਗੁ ਸਭਿ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਇਉ' ਧਾਰਿ” ॥੧੨॥ ਈਸ਼ਰ ਕਹਿ 
੪ਸਾਧਹੁ ਸੁਨਹੁੰ ਤੀਨ ਕਾਲ ਇਹ ਨਾਂਹਿ।ਜੋ ਦੀਸੈ।ਸੋ ਅੱਗਤਾ ਨਹਿੰ ਸੈਸੈ 
ਯਾਂ ਮਾਹਿ? ॥੧੩॥ਸੁਖੀਆ “ਸੁਪਨੈ ਏਕ ਨਰ ਕਲਪੈ ਰੂਪ ਅਨੇਕ। ਤੈਸੇ 

“ਮਧੂ ਬੋਲਿਆ “ਜਦ ਕਿ ਪਰਮ ਸਰੂਪ ਚੇਤਨ ਹੀ ਸਹੀ (ਅਵਿਨਾਸ਼) ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਨਾ ਮਾਰਦਾ 
ਹੈ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਸ ਦੇ ਤੁੱਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, (ਅੰਤੇ ਜਦ) ਅੱਗ ਵਿਚ ਅੱਗ, ਬਰਫ 
ਵਿਚ ਬਰਫ, ਘਿਉ ਵਿਚ ਘਿਉ, ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵਾਂਫੂ (ਜੀਵ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੈ ਤਾਂ) 
ਹੈ ਕਵੀ ਜਨੋਂ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ) ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ,ਅਥਵਾ 
ਵਿਰ ਕ੍ਰਸਣੇ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। (ਅਛੇਦ ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਚੇਤਨ ਅਖੰਤ ਹੈ ਦੂਜਾ ਹੈ_ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 

` ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਦੈਡ ਆਦਿ ਕਿਸਨੇ ਕਿਸਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹਨ) । “ਚੰਦ (ਕਵੀ ਬੋਲਿਆ) ਜਿਵੇ” 

ਚੈਂਦ ਦੀ ਚਕੋਰ ਨਾਲ (ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਜੋ) ਰੀਤੀ (ਪ੍ਰੰਮ ਦੀ) ਮਾੰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ -ਹੈ, ਉਹੀ ਗਤੀ 
(ਪਰੇਮ ਸੈਂਬੈਧ ਵਾਲੀ) ਈਸ਼ਰ ਤੇ ਜੀਵ ਦੀ ਹੈ । (ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ) ਮਿੱਤ੍_ ਪ੍ਰਾਣੀ (ਈਸ਼੍ਰ ਨਾਲ 
ਮਿੱਤ੍ਰਤਾ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਭਗਤ ਜਨ ਹੀ) ਜਾਣਦੇਂ ਹਨ । ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸਦਗਤੀ 
ਮਿਲਦੀ ਹੈ । <ਦੁਬਿਧਾ ਜੀ ਵਿਚ ਹੰਦੀ ਹੈ (ਤਾ) ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ” ਤੇ “ਉਪਾਸਕਾ (ਦੀ) ਤਿਵੇਂ 
ਜੀਵ ਤੇ ਈਸ਼੍ਰ (ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੁਣੀਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਿਧਾ ਮਨ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਭੇਦ ਦੀ) 

ਬੋਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ' ਸੁਣਾਈ ਦੇਂਦੀ । ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਜਨ “ਉਪਾਸਜ ਉਪਾਸਕ” ਤੇ 
ਵੇਦਾਂਤੀ “ਜੀਵ ਤੇ ਈਸ਼੍ਰ” ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਹਨ, ਦੁਬਿਧਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫਿਰ 

ਇਕ ਹੀ ਇਕ ਹੈ । (ਅ) ਬਲੂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਫਕੀਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਡਕ ਕੋਈ ਸਤ 
ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤਦ ਤਕ ਜੀਵ ਤੇ ਈਸ਼ਰ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਜੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਦੂਹਾਂ 

ਅਰਥਾੰ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ “ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ । ਏਲੱਖੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 
£ਜਿਸ ਦੇ (ਸ਼ਿਰ ਤੇ) ਲੱਖ ਮਣ ਬੋਬ ਹੋਵੇ ਉਹੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਹਲਕੇ ਲੋਕ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ 
ਭਾਰ ਨਹੀ) ਹੱਸਦੇ ਹਨ (ਪ੍ਰਮੈਨ ਹਨ) ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪ ਪੁੰਨ (ਦੇ ਬੋਬ ਤੇ ਹਲਕਾਪਨ) ਨੂੰ 
ਸਮਬ ਲਓ । “ਈਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਹੇ ਸਾਧੋ ਸੁਣੋ, ਇਹ (ਜਗਤ) ਤਿੰਨ ਕਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, 
ਜੋ (ਮੈਸਾਰ) ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ (ਗਲ ਵਿਚ) ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ 

ਨਹੀਂ' ਹੈ । ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਕਿ ਅਗਿਆਨ ਦੂਰ ਕਰੇ ਫਿਰ ਜਗਤ ਹੈ ਨਹੀਂ- । #ਦੇਖੋ ਅਗਲੋਂ 

ਸਫੇ ਦੀ ਪ੍ਰਯਾਯ ੧ ! #ਪਾ:=ਕਫਿਨ । 1ਪਾ:-ਸੈਸੈ। 



%| ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ੫੪੬੧ ) ਰਿਤੁ ੫ । ਮਨ ੧੦, 

ਈਸ਼ੁਰ ਚਿੱਤ ਤ ਤੇ ਉਪਜੈ, ਨਿਪਜ ਬਿਬੇਕ"? ॥ ੧੪॥ “ਧਰਮ ਸਿੰਘ “ਨਿਜ 
ਧਰਮ ਹੈ ਅਪਨੋ ਇਸ਼ਟ ਪ੍ਧਾਨ । ਆਨ ਧਰਮ ਸਕਲੇ  ਨਿਢਲਮ ਯਾਂ ਮੈਂ 
ਬੇਦ ਪ੍ਰਮਾਨ” ॥ ੧੫ ॥ €੩ਜਾਗ। ਮੂਲ ਹੈ! ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ “ਵਿਖੇ ਭੋਗ ਤੇ 
ਦੁਗਧਯਾਨਧਰੈ ਇਹ ਪਰਮ ਧਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਦ ਕੀਧੂਰ”?।੧੬॥ਮਾਲਾ 
ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਪ ਕੀ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਕੀ ਜਾਨ।ਜਾਤੇ ਕੋ ਅੱਭਿਆਸ ਹੈ ਚਤੁਰ - 
ਵਰਗ ਕੋ ਸਾਨ” _?॥੧੭॥ ਅਨਹਦ ਸਾਧਨ ਜੋਗ ਕੌ ਸਮਤ ਧਯਾਨਇਕ 
ਆਂਕ'?। ਸੁਨਿ ਸੋਬਾਦ ਇਹ ਸਭਿਨ ਕੋ ਸਤਗੁਰ ਉਚਰੇ ਬਾਕ:-॥੧੮॥ 
"ਸੁਖੀਆ ਵਲਿਆ, ਜਿਵੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਇਕ ਆਦਮੀ ਅਟੇ ਕ ਫੂਪਾੰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਇਕ ਈਸ਼੍ਰ ਦੇ ਚਿੰਤਨ (ਫੁਰਨੇ) ਤ' (ਅਨ ਕ ਰੂਪਾਂ ਵਾਲਾ ਜਗਤ) ਉਪਜਦਾ 
ਹੈ (੩) ਗਜਾਨ ਹੋਣ (ਨਾਲ! ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਭਾਵ ਜਿਵੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ 
ਜਾਗਣ ਨਾਲ ਮਿਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਿਵੇ' ਜਗਤ ਦੀ ਕ&ਪਣ! ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ । ਟੁਕ-ਸੁਥੀਆਂ ਦਾ `ਅਰਬ ਕਵੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ “ਇਕ ਸੁਖੀਆ ਨਰ?” ਬੀ ਲਾ ਲੈ ਦੇ 
ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇ“ ਇਕ ਆਦਮੀ ਸੁਖੀ ਸੱਤ ਹੋਇਆ ਸੁਪਟੇ ਵਿਚ “ਅਨੇਕ” ਟੂਪ ਕਲ੫ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ। ਐਉਂ ਅਰਥ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾ ਭੀ ਈਸ਼ਰ ਕਵੀ ਦੀ ਉਕਤੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ । ਮੱਗੇ ਹੁਣ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ । “ਧਰਮ ।ਸੰਘ ਬੇਲਿਆ:- 
ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨੋਂ ਮੰਨਣਾ ਇਹੀ ਆਪਣ ਧਰਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨਿਸ਼ਫਲ 
ਹਨ, ਇਸ ਵਿਚ ਵੇਦ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ (ਮੌਜੂਦ ਹੈ) । (ਅ) ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਫ ਦਾ (ਦੱਸਿਆ) ਧਰਮ 
ਹੀ ਪਧਾਨ ਧਰਮਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਲਿਆਨ ਹੋਣੀ ਹੈ,ਦੂਦੇ ਦੇ (ਦੇ ਸੇ) ਧਰਮ ਸਭ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹਨ, 
ਲੇਖਕ ਜੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਗੀਤਾ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਅਧਜਾਯ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ੩੫ ਵਿਚ ਤਿਆਂ ਜਾਪਦਾ 
ਹੈ । ਵਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਏਲਿਆ:-ਸਭ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਤਿਆਗ ਹੈ ₹: ਵਿ੯ ਠੋਗਾਂ (ਵਿਚ 
ਲਗਿਆਂ) ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਬਵਾ ਵਿਏ ਭੇਗਾਂ 2 ੮ਰ ਰਹਿਕੇ ਰਿ (ਇਹਤੀ ਧਾਰਨ 
ਕਰਨੀ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾ ਦਾ) ਮੂਲ ਹੈ (ਇਉਂ ਵਿਰਾਗ ਕਰਕੇ) ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਾਇਣ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ 
ਪਰਮ ਧਨ ਹੈ (ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ) ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧ੍ਰੜ (ਬਣਿਆ ਰਹੇ) । ਭਾਵ 
ਵੋਰਗ ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ।$(ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਛੋਲਿ ਆ) ਸਤਿਰ੍ਰਰ (ਨਾਂਮ) ਦੀ ਜਪ ਮਾਲਾ 
ਮਾਲਾ ਨਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ (ਪ੍ਰਿਯਵਸਤ) ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋ (ਵਡਾ ਕਿਹੜਾ ਅਭੜਾਸ ਹੈ ਦੋ ਚਾਰ 
ਪਦਾਰਥਾਂ (ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ; ਸੇਖ) ਮੈਯੂਕਤ ਹੈ [ਸੈਸ ,ਚਤੌਰ ਵਰਗ=ਚਹ ਦਾ ਇਕੱਠ, 
ਧਰਮ ਅਰਬ; ਕਾਮ; ਮੋਖ, ₹ਖੇ ਰਾਸ ਸੱਤਵੀਂ ਅੰਸੂ ੩ ਅੰਕ ੪੪-੬] (ਅ) ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ 
ਮਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ (₹ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪ ਦੀ ਹੀ ਜਾਣੋ । “ਅਤੇ ਇਕ ਰਸ ਦੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਹੋ 
ਸਾਧਨ ਹੈ,ਅਤੇ ਏਹੇ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜੇ ਸਮੂਵ (ਹਿਰਦੇ ਦੀ >ਲਵੀ' ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ) 

ਇਹੋ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਿੱਧਾਂਤ ਹੈ । -ਅਨਹਦ=ਜਿਸਦੀ ਸੀਮਾ ਨ ਹੋਵੇ, ਇਕ ਰਸ, ਗਤ । 
ਸਮਤ=ਸਮੇਟ੍ਰ=ਤੁੱਲ । ਭਾਵ, ਹਿਰਦ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਂਹ ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ । ਆਂਕ=ਅੰਕ 
=ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਿੱਧਂਤ । ਯਥਾ ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:-ਏਕਹਿ ਆਂਕ ਇਹੈ ਮਨ ਮਾਂਹੀ] । 



4 ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੪੬੨) __ ਰਿਤੂ ੫। ਅੰਮੂ ੧੪, 

“ਤੀਨ ਪੁਰਖ ਪਰ ਬੇਦ ਬਾਕ ਚੌਥੇਨਹਿੰਅਧਿਕਾਰ/ਮੁਕਤਿ ਮੁਮੁੱਖੂ ਵਿਖਯ 
ਕੋਪਾਮਰਚੌਬੇ ਧਾਰ'॥੧੯॥ਨਿਜਸਰੂਪਕੋ ਸਮੁਿਕੈ ਮੁਕਤੀਨਂਛੁਟਕਾਆਨ। 

ਸੇਂਕੋ,ਕੋ ਸੈਸਾਰ ਇਹ, ਮੁਮੁੱਖੁ ਖੋਜਨਿ ਥਾਨ'॥੨੦॥੧ਵਿਖਈ ਵਿਧਿ ਸਭਿ 
ਬੋਦਕਰਿ ਤਕਾਗੇ ਸਕਲ ਨਿਖੇਯਵਿਥੇਭੋਗ ਵਾਂਛਾ ਅਧਿਕ ਸਮਝਤਿਸੁਨਿ 

ਕਰਿ ਭੇਦ ॥੨੧॥ 'ਵਿਥੈ ਭੋਗ ਨਹਿੰ ਤਜਿਸਕੈ ਵਿਧਕਰਤੋ ਅਲਸਾਇ। 

ਨਹਿ ਉਪਾਸਨਾ ਕਾਮ ਬਿਨੁ ਪਾਮਰੁ ਧੂਮ ਵਿਹਾਇ'( ॥੨੨॥“ਲਰੈ ਜਾਹਿ 
ਕੋ ਭਾਵਨਾ ਸੂਬਾ ਮਰਨਾ ਆਜ । ਗਜਾਨ ਸਮਝ ਆਪਾ ਲਖਜੋ ਭੇਟਜੋ ਗੁਰੂ 
ਸਮਾਜ'॥ ੨੩#ਜੈਸੀਜੈਸੀ ਵਾਸ਼ਨਾਨੂੰਤੈਸਾ ਚਿੱਤ ਤਰੈਗਜਾਂਤੇ ਸਕਲੋਸੁਖੀ 
ਰੈ ਥਿਥੈ ਬ੍ਰਹਮਕੋ ਰੈਗ/॥੨੪॥ਪੂਰਨਨੂਗੁਰਤੇ ਪੂਰਨੋ ਪੂਰਨ ਘਟੇਨਅੰਗ। 
ਮੁਕਤ ਜੁਗਤਿ ਬਪੁਰੀ ਕਹਾਂ ਐੱਸਾ ਗੂੜਾ ਰੋਗ” ॥ ॥੨੫॥ "ਪਵਨ ਤੱਤ ਸਭਿ 

ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਪਰ ਵੇਦ ਦਾ ਵਾਕ (ਤੁਰਵਾ) ਹੈ, ਵੱਬੇ (ਉੱਤੇ ਵੇ ਵੋਦ ਦਾ ਕੋਈ) ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । 

(ਓਹਚਾਰ ̀ਣ ਹਨ$)(ਉਤਰ-)ਮੁਕਤ,ਮੁਮੁੱਖੂ =ਜਗਿਆਸੂ),ਵਿਸ਼ਈ ਤੇ ਪਾਮਗ। (ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੋ” 
ਮੁਕਤ ਉਤੇ ਵੇਦ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦਾ)/ਮੁਕਤਿ (ਪੁਰਖ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ) ਅਪਣੇ ਸਟੂਪ ਨੂੰ ਸਮਬ 
ਕੇ(ਸਾਰੇ 8 ਬੈਧਨਾ ਤੋਂ) ਛੁੱਟ ਚੁਕਾ ਹੈ | ਦੇਖੋ ਅਗੇ ਮੰਕ ਦੀ । ੧ ਉਹ ਹੈ ਜੋ “ਸੈਂ ਕੀ ਹਾਂ 

ਇਹ ਸੈਸਾਰ ਕੀ ਹੈ” (ਦਾ ਵਿਤ੍ਰੇਕ ਕਰਦਾ ਹੋਇ 449 ਅਪਣੇ) ਬਾਨ ਸਰਪ ਦੀ) ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ 
ਹੈ। ।(ਅ ਪੀ ਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਸਾਰ ਕੀ ਹੈ” ਇਨ੍ਹਾਂ (ਗੱਲਾਂ ਦੀ) ਖੋਜ ਵਿਚ ਜੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ 
ਮੁਮੁੱਦੂ ਹੈ । ਦਵਿਖਈ ਉਹ ? ਜੋ ਵੇਦ (ਵਿਚੋਂ ਵਿਹਤ ਅਵਿਹਤ ਦਾ) ਫਰਕ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਸਮਬਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਹ੩ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਖੇਧੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਖੇ ਭੋਗ 
ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਬਲ (ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ) । $ਪਾਮਰ (ਉਹ ਹੈ ਜੋ) ) ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਨੂ 
ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ; (ਬਾਸਤ੍ਰ ਦੇ ਦੇ ਦੱਸੇ) ਵਿਹਤ ਕਰਮ ਕਰਨੋ' ਆਲਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 
ਕਾਮਨਾ (ਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਆਰਬ) ਬਿਨਾ (ਕਦੇ। ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, (ਉਸ) ) ਪਾਮਰ 
ਦੀ (ਉਮਰਾ, ਅੰਧਕਾਰ ਵਿਚ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ । (ਅੰਧਕਾਰ ਵਿਦੋ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਗੱਠ ਅਗਲੇ 

ਅੰਕ ਵਿਚ ਦੱਸਣਗੇ । “ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਜ ਆਪਣੇ ਮਰਨੇ ਦੀ ਸੋਬੀ ਹੇ ਆਵੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂ ਲੱਗ ਪਵੇ 
ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਗਜਾਨ ਦੀ ਸਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਖ ਲੈੱਦਾ ਹੈ । 
€ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹੇ (ਉਸ ਦੈ) ਦਿੱਤ ਦੇ ਤਰੈਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਪਰ (ਤਦੰਗਾਂ 
ਤੋਂ-ਪਰੇ) ਜਿਸ ਰੱਲ ਨਾਲ ਸਾਠੇ £ਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ । 

2(ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਟੈਗ) ਪੂਟੈ ਗੁਦ ਤੋਂ (ਲਗਦਾ ਤੇ ਜਗਿਆਸ ਨੂੰ! ਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਫਿਰ) 
ਪੂਰਨ (ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ) ਅੰਗ /ਪਮ) ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ । (ਉਹ ਪਰਸਪਰ ਲਗਾ)ਪ੍ਮ ਐ ਐਸਾ 
ਗੂੜ੍ਹ ਹੈ ਹੁੰਦ ਹੈ ਕਿ ਜੁਗਤੀਆਂ(ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ) ਮੁਕਤੀਆਂ ਉਸਦੇ ਅਗੇ ਤੁਛ ਹਨ। 
(ਅਐਮੁਕਤੀਆਂ ਦੁਕਤੀਆ ਕੌਣਵਿਚਾਰੀਆਂਹਨ।ਦਇਸਦਾ ਪ੍ਰਯਾਯਦੇਖੋਅਗਲੇ ਸਦ ਦਾ ਅੰਗ ੧। 

#ਪ੪-ਮਕਲੀ । _1ਪਾ:-ਵਿਆਇ । 3ਪਾ£-ਭਾਵਨਾ। _ ਉਪਾ: =ਪੂਰੇ । 



ਰੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੪੬੩ ) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰਸੂ ੧੦, 

ਭਿੰਨ ਜਬਿ ਮਰਨਾ ਕਹਿਤੇ ਮੂੜ੍ਹਫਿਰ ਸੈਜੋਗੀ ਸੁਪਨ ਜਿਮ ਗਡੀ ਵਾਸ਼ਨਾਂ 
ਗੁੜ੍' ॥ ੨੬॥ "ਵਾਸ਼ਨ ਥੈ ਮਨ ਨਾਸ਼ ਹ੍ਰੈ ਨਿਤ ਅਭਕਾਸ ਵਿਚਾਰਾਂ । 
ਇਸਤੇ ਕਟੀਏ ਜਨਮ ਮਰਨ ਅਪਰ ਉਪਾਵ ਨ ਸਾਰ॥੨੭॥₹ਸਭਿਉਪਾਵ 

ਸਸਮਦਮ;,ਚਰਜ-ਜੋਰ,-ਜੱਗਯ, ਤ੫੭ ਦਾਨ । ਸਤਿ ਸੈਗਤ ਬਿਨੁ ਬਿਫਲ 
ਹ੍ਰ ਬਾਂਝ ਸਵਨ ਸਮ ਮਾਨ” ॥ ੨੮ ॥ ਸ੍ਰੈਯਾ ॥ ਕੈਤ ੁੰਕੇ ਕਾਰਨ” ਬਾਹ 
ਰਚਜੋ ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕੋ ਸਾਜਿ ਜਨੋਤ ਮੰਗਾਈ । ਦੇਵ ਕੋ ਪੂਜਨ; ਬੈਧ ਸੁ 
ਬੈਧਨ" ਐ ਬੁਧਿ ਪੰਡਤ ਲੀਨਬੁਲਾਈ।ਸ਼ੋਕ ਤਜੇ ਸ਼ੁਭ ਭਾਮਨਿੰਗਾਵਤਿ 
ਮੰਗਲ ਗੀਤ ਸੁ ਵਾਦਿਨ ਛਾਈਂ;ਤੈਂਸੇ ਹੀ ਸਾਧਨ ਆਤਮ ਕਾਰਨ; ਨਾਂਹਿ 
ਲਖਕੋ ਤਿਹ ਕੌਨ ਸਹਾਈ" ?$ ॥ ੨੯ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਭਲੋ ਜਨਮ ਭਲ ਕੁਲ 
ਨਗਰ'ਭਲੋ ਗੁਣੀ ਸੋ ਕੱਬਸਮੁੜਿ ਆਪ ਜਗਜਾਲ ਬਚ ਏਕ ਮੇਕ ਲਖਿ 
ਰੱਬ” ॥੩੦॥ ਬ੍ਰਹਮਗਜਾਨ ਚਰਚਾ ਸਦਾ ਹੋਤਿ ਨਿਕਟਿ ਗੁਰਦਯਾਲ੍ਸੁਨੈਂ 

“ਧੌਣ (ਆਦਿਕ) ਤੱਤ ਜਦ ਸਾਹੇ ਅੱਡ ਮੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਮਚਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ; 

(ਪਰੰਤੂ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਐਂ ਹੈ) ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨ, (ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਜਿਵੇ ਮਨ ਵਿਚ ਗਡੀਆਂ 

ਵਾਸ਼ਨਾਂ ਦੁਪਨਾਵੀ ਨੂੰ ਮੂੜ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮੈਜੇਗੀ ਕਰ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਤਿਵੇਂ) ਗੁਪਤ ਗੜੀਆਂ 

ਵਾਸ਼ਨ। (ਮੋਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸੈਜੋਗੀ ਕਰ ਦੇ'ਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵ ਮੁੜ ਜਨਮ ਦੇਂਦੀਆਂ 

ਹਨ । (%) ਉਹ (ਪ੍ਰਾਣੀ) ਫਿਰ #ਜੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਗੁਪਤ ਗਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ (ਜੀਉਂਦੇ ) ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ( ਜਾਗ੍ਰਤ ਦੀਆਂ 

ਸੈਚੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਟੱਖ ਆ ਟੰਦੀਆਂ ਹਨ) । “(ਨਾਮ ਦੇ ਨਿੱਤ) ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨ 

ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਏ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ (ਸਾਧਨ) ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟੀਦਾ 

ਹੈ, ਟੌਰ ਉਪਾਵ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ । (ਅ) ਮਨ ਦਾ ਨਾਸ਼; ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਖੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਿਤ 

ਅਭਿਆਸ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਟੀਦਾ ਹੈ ਹੋਰ, ਉਪਾਵ ਇਸ ਬੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੋਈ 

'ਨਹੀ' । ₹ਸਾਰੇ ਉਪਾਵ ਸਮ; ਦਮ, ਬ੍ਰਹਮ ਚਰਜ, ਜੱਗ; ਜੋਗ, ਤਪ; ਦਾਨ; ਸਤਿਸੈਗਤ ਬਿਨਾਂ 

ਨਿਸ਼ਫਲ ਮੰਨੋ, ਬਾਂਬ ਇਸਤ੍ਰੀ (ਜਿਵੇ) ਪੁੱਟ ( ਬਿਨਾਂ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੈ )। ਲਾੜੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ । 

ਪਗਾਨਾ ਈਨ੍ਹਣਾ । (ਅ) ਸਾਕ ਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਾਕ । $ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ 1 “ਸੁ ਉਹ ਦਿਨ (ਦੰਗਾ) ਫਬਿਆ। 

(ਅ) ਵਾਂਜੇ ਵੱਜੇ । ਤਿਵੇ' ਹੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ (ਅਨੇਕਾਂ) ਸਾਧਨ ਕਰਕੇ ਬੀ (ਆਤਮਾ 

`_ਨੂੰ) ਨਾ ਲਖਿਆ ਤਿਸਦੀ ਕੌਣ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾਂਹੈ $ ੯ਸੋਈ ਕਵੀ ਭਲਾ ਰੁਣੀ ਹੈ ਜੋ 

ਆਪੇ ਨੂੰ ਸਮਬਕੇ ਜਗਤ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਕ ਮੇਕ (ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ _ਰਵਿਆ 

ਹੋਇਆ) ਲਖੇ ! #ਨੋ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ:-ਵਾਸ਼ਨਾ ਖਯ ਅਰ ਮਟੋਨਾਸ ਹੋਇ 
ਅਡਿਆਸ ਵਿਚਾਰ । [ਪ੨-ਆਨ । ਤ੍ਰੀਪਾ-ਮਤਿ । 



ਰੀ ਫੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂ ਸੁਰਜ। ( ੫੪੬੪ , ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰਜੂ ੧੦. 

ਸਿੱਖ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਧਕਾਨ ਜੁਤਿਂਭਵਭਯਮਿਟਹਿ ਸਮਾਲ"॥੩੧॥ਰੌਪਬਮ"ਇਕ 
ਦਿਨ ਗੁਰ | ਸਮੀਪ ਸੁਖਦਾਈ।ਗੁਣੀ ਪੁਰਖ ਚਰਚਾ ਸੁਚਲਾਈ/ਸਾਚੇਪਾਤ- 
ਸ਼ਾਹ ਇਕ ਸੈਸਾ। ਦੇ ਉਤਰ ਕੌ ਕਰਹੁ ਬਿਧੂੰਸਾਂ ॥੩੨॥ ਇਕ ਨਰ ਮੂਰਤਿ 
ਭਲੋ ਬਨਾਇਪੂਜਤਿ ਹੈ ਨੀਕੇ ਚਿਤ ਲਾਇ/ਇਕ ਧਕਾਵਤਿ ਹੈ ਮੁਖ ਮਨ 
ਮਾਂਹੀਂ!ਦ੍ਰੈ ਮਹਿ ਭਲੋ ਕੌਨ;ਕੋ ਨਾਂਹੀ”?”॥੩੩॥ ਸੁਨਿ ਬੋਲੇ ਤਬਿ ਸਾਹਿਬ 
ਸਾਚੇ/“ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨਾ ਲਿਖੀਅਤਿ ਹੈਂ ਕਾਚੇਮਨ ਕਾਂ ਚਉਕਾ ਸਤਕਾਂ ਭਾਇ। 
ਮੂਰਤ ਨਕਲੀ,ਅਸਲੀ ਨਾਇ॥੩੪॥ ਕਰਨੀ ਕਰਮ ਪੂਰਬ ਪਰਤੀਤ% 
ਧਰਤਿ ਧਕਾਨ ਜਮਕੀ ਹਤਿ3ੰ ਭੀਤਿ” । ਪ੍ਰਭੁ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਸੁਖ ਸਾਰ। 
ਕਯਾ ਮੂਰਤਿ ਮਹਿੰਊਲਖਹੁ ਅਸਾਰ॥੩੫॥ਸ੍ਰ੍ਯਾ।ਧਯਾਨ ਧਰੈ ਜਿਹ ਕਾਰਨ 
ਸਾਂਧਕ ਸੋ ਜਗਜਾਸਹਿ-ਮੋਖ ਪਛਾਨੋ”$ । ਕਾਮਨਾ ਪੁੰਜ ਬਿਨਾਸ਼ ਕਰੇ 
ਹਿਯ,ਸੋ ਤੁਮ ਸਾਧਿਕ ਅਮਲ ਸਿਰਾਨੌ। ਮੂਰਤਿ ਸੂਰਤਿ ਬੈਧ ਧਰੀ ਜਿਨ 
ਮੂੜ੍ਨ ਕੀ ਪਰਤੀਤ ਬਖਾਨੋ"”। ਮੇਰੋ ਸੁਈ ਜਨ ਸਿੱਖ ਸੁਸ਼ੀਲ ਹੈ ਧਯਾਨ 
ਅਕਾਲ ਕੇ ਬੀਚ ਸਮਾਨੋ ਬਹ ਅਧਿਕ ਧਕਾਨ ਹਰਿਨਾਮ ਨਿਤ; 

'ਪਸਿੱਖ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ) ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਧਿਆਨ । ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ੩) ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ 
ਏਜਲ (ਵੇ `ਕਸ਼ਟ'ਮਿਟਦੇ ਹਨ[ਸਮਾਲ=ਸਮ੍ਰਾਲਦਿਆਂ, ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ] 
੩ਨਾ ਕਰੋ ($ਸਾ) । ₹ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ । 5ਦੂਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ ਹੈ ਤੇ 
ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ । (ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ) ਪੇਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕਦੇ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਦਾ ਚੌੱਕਾ ਦਿਤਾ ਹੋਵੇ 
(ਭਾਵ ਮਨ ਸਾਫ ਟੋਵੇ ਉਸ ਵਿਚ) ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਟੋਵੇ । ਮੂਰਤਿ (ਪੂਜਣੀ) ਨਕਲੀ ( ਕੰਮ) ਹੈ, 
ਅਸਲੀ ਠੰਮ ਨਾਮ (ਜਪਣਾ) ਹੈ। (ਅ ) ਅਸਲੀ (ਲੈ) ਨਾਮ ਹੈ ( ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ) ਮਨ ਤੇ 
ਚਉਕਸਤਾਈ ਰੱ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਟੇ ਤੇ ਮੂਰਤ ਪੂਜਣੀ ਨਕਲੀ ਕੌਮ ਹੈ । '$ਪਹਿਲਾਂ 
ਕਰਨੇ ਯੋਗ ਕੰਮ ਸਿਦਕ ਹੈ । (ਅ) ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰੇ ਵੇਰ ( ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ) ਪ੍ਰਤੀਤ 
ਪਾਠੇ , “ਡਰ ਦੂਰ ਕਰੋ । 'ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਿਕ ਧਿਆਨ ਧਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ 
3, ਪਛਾਣ ਲਓ । ੯ਜੋ ਰਿਦ ਵਿਦੋਂ ਨਾ£ ਕਟੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਜਲ ਤੇ 
ਸੀਤਲ ਸਾਧਕ ਜਾਣੋ । (ਅ%) ਅਮਲ=ਕਰਮ । ਸਿਰਾਨੌ=ਬੀਤ ਗਿਆ । ਭਾਵ ਉਸ ਲਈ 
ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨ= ਮੁੱਕ ਗਈ । “%੧ਰਤਾਂ ?ਰਤਾੰ ਵਿਚ ਜਿਸ ਨੇ (ਪ੍ਰਤੀਤ) ਬੰਨ੍ਹ ਰਖੀ ਹੈ 
ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਨੂੰ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਟਿਦੇ ਹਨ । (ਅ) ਮੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਰਤ (ਯਾ ਪ੍ਰੀਤ) 
੬ਨ੍ਹ ਰਖੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਟਿੰਦੇ ਹਨ ਸੂਰਤ=£ਰਤ । ਸੁ" ਰਤਿ=ਦਗੀ ਪੁੰਤ। 
“੫੮-ਰਿਆਨ ਸ਼ੁਭ । ?ਇਹ ਸਤਾਹਠਵੀਂ' ਸਾਝ ਦੋ “ ਲਗ ਪਗ ਉਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਉਤਾਰਾਂ ” 
ਹਰੰਪਾ-ਯਈ । _ ਉਪਾ:-ਧਸਾਨ ਧਰੈ ਜਿਹਕਾ ਨਰ ਸਾਧਕ  ਜਗਜਾਸੀ ਮੋਖ ਪਛਾਨੋ । 



01 ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੪੬੫ ) ਰੁਤ ੫। ਅੰ ੧੦. 

ਬਾਣੀ ਬਿਨੈ ਸੁਸ਼ੀਲ'। ਸ਼ਸਤਰ ਸੂਰਾ ਦਯਾਵਾਨ ਤਾਂ ਸਮ ਔਰ ਨ ਸ਼ੀਲਾ 
॥੩੭॥ ਏਕ ਸਮਾਲੈ ਨਾਮ ਕੋ, ਏਕ ਕਰੇਤਾ ਧਾਨ । ਏਕ ਕਰੈਤਾ ਸਿਲਾ 
ਪੁਜ ਤੀਨੋ ਭਗਤਿ ਪਛਾਨੁ ॥੩੮॥ਨਾਮ ਜਪਤਿ ਹੈ ਹਰਿ ਭਗਤ%ਧਯਾਨ 
ਧਰੈ ਸੁਖ ਗਕਾਨ'ਪਸਿਠਾਂ ਪੂਜਤੇ ਤਾਮਸੀ ਤੀਨੋ ਭਗਤ ਸੁਜਾਨਿ੯ ।੩੯॥ 
ਹਮਰੋ ਮਤਿ ਹੈ ਭਜਨ ਕੋ ਧਕਾਨ ਜੁਗਤ ਰਹਿਰਾਸ॥ਕਰਨੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ 
ਕਰੀ ਵਰਤੀ ਗੁਰ ਕੁਲ ਭਾਸ॥੪੦॥ ਕਲਜੁਗ ਧਰਮ ਹਰਿ ਨਾਮ ਅਤਿ੯ 
ਜਾਂਹਿ ਭਜੇ ਭਵ ਪਾਰ"। ਸੋ ਕਰਨੀ ਭਰਨੀ ਰਹਿਤ" ਸਿੱਖਨ ਕਰੀ 
ਸਮਾਰ”” ॥੪੧॥।" ਸਕਲ ਮੁਲਕ ਕੋ ਮੇਲੀਏ ਦਲਿ ਕੈ ਤੁਰਕਨ ਪੀਰ । 
ਹਮਰੋ ਆਵਨ ਭੂਮ ਪਰ ਸਮਝੋ ਸਿੱਖ ਤਤਬੀਰ"॥੪੨॥ਬਾਣਾ ਕੇਸ; ਮੂੰਡਾ 
ਤੁਰਕ; ਕਾਂਛ ਹਮਾਰਾ ਬਿਰਦ” । ਤੋਬਾ ਫਾਰਾ ਬਾਂਗ ਹਨ ਤੁਰਕ ਨ ਛੋਰੋ 
ਗਿਰਦ"“॥੪੩॥ਸੂਰ ਖਾਇਸੋ ਖਾਲਸਾ ਸੂਰਮਰਦਨੀਸਿੱਖ'ਓਗੁਰ ਕਾ ਸਿਖ 
ਸੁ ਮਾਨੀਐ ਸਦਾ ਸਮਾਲੈ ਭਿੱਖ॥੪੪॥ਕਾਲਬੁਰਾ,ਅਰ ਬੁਰਾਂ ਸੀਤ, ਬੁਰੀ 
"ਬਾਣੀ ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਵਾਲੀ ਤੇ (ਸ਼ੀਲ=) ਮਿੱਠੀ ਹੈ । “ਸ਼ਸਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਸੂਰਮਾ । ੧ਉਸ ਵਰਗਾ ਭਲੋ 
ਸੁਭਾਵ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । ਏਹਰੀ ਭਗਤ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ । “ਜੋ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਹੈ ਉਸ 
ਨੂੰ ਸੁਖ ਢਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । $(ਪੱਥਰ ਪੂਜਕ) ਤਾਮਸੀ ( ਭਗਤ ਹੈ ) ਹੈਨ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਭਗਤ, 
ਜਾਣ ਲਓ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ (ਫਰਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ) । “ਸਾਡਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਭਜਨ ਕਹੇ ਧਿਆਨ 
ਸਹਿਤ ਟੋਕੇ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ । "ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਸੇਈ ਗੁਟੂ ਕੁਲ ਵਿਚ ਵਰਤ 
ਗਈ (ਭਾਵੇਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਜਗਤ-ਤੇ)ਹੋਇਅ॥ 
੯(ਸਭ ਤੋਂ) ਵਡਾ ਹੈ । 'ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਈਦਾ ਹੈ । "ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ੨ੈ । ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 
/ਭਾਲੀ ਹੈ । "₹ਸਾਰੇ £ ਲਕ ਨੂੰ ਮੇਲੀਏ (ਖਾਲਸੇ ਵਿਚ ਤੇ) ਟਰਕਾਂ ( ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ) ਪੀੜਾ 
ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਅਥਵਾ ਪੀੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੋਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਲ ਸੁੱਟੀਏ, ( ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ) 
ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਧਰਤੀ ਪਰ; ਹੇ ਸਿੱਖੋ ਸਮਝੋ (ਇਸ ਦੇ ਸਿਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ) ਤੌਲ:-"“ਕੇਸਾਂ ਦਾ 
ਬਾਣਾ (ਧਾਰਨ ਕਟੇ), ਮੁੰਨੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੁਰਕ (ਸਮਝੋ), ਕੱਛ ਪਹਿਨਣੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ( ਜਾਣੋ' ) । 
“4੩ਬੇ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤੇ ਬਾਂਗ (ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ) ਹਨ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਗਿਰਦੇ- ਨਾਂ ਫਿਰੋ 
(ਫਾਰਾ=ਪਹਿਰਾਵਾ] । (ਅ) ਗਿਆਨੀ ਲੈਉੱ ਭੀ ਅਰਬ ਕਰਦ ਹਨ । 5ਬੇ ਫਾੜਨੇ ਬਾਂਗਾਂ ਦੁਰ 
ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ । (ਏ, ਸੂ ਮ: ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਉ 
ਲਾਇਆ ਹੈ:-ਤੰਬਾ ਤੁਰਕ ਪਹਿਨਦੇ ਤੇ ਗਊਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ੈਸੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ £ਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ 
ਰਹੋ । "੬ਜੇ £ਰ ਖਾਵੇ ਸੇਈ ਖਾਲਸ: ਹੈ ਜੋ ਸੂਰ ਮਾਰ ਲਵੇ ?ਈ ਸਿੱਖ ਹੈ । (ਅ) ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ 
ਜੇ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਲ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ । '”ਜੇ 
ਸਦਾ (ਭੇਖ=) ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮੈਭਾਲਨਾ (ਸਹੈਤਾ)ਕਰੇ । (ਅ)ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਭਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੋਭਾਲੇ। 

" 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੪੬੬) ਰੁਤ ੫ । ਅੱਸ ੧੦. 

ਰਾਂਡ' ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ।ਬੁਰੀ ਬਡਾਈ ਆਪਨੀ;ਬੁਰੀ ਅਮਾਨ
ੀ ਰੀਤ'॥੪੫॥ ਬੁਰਾਂ 

ਕਰਜ,ਅਤਿਬੁਰੀਪ੍ਰੀਤ'ਹਸਭਿ ਸੋਂ ਭੇਦ ਨ ਦੇਯ॥ਯਾ 
ਬਿਧਿ ਬਰਤੇ ਜਗਤ 

ਮੈਂ ਇਸ਼ਟ ਘਟੀ#ਨਹਿ ਲੋਯ॥੪੬/$ਦ ਨ ਕੀਜੈ ਮਿੱਤ੍
ਰਤਾ;ਬੈਰੀਕਰੈ ਨ 

ਬੈਦਖਜੋਤਿਸ਼ ਬਹੁਤਾ ਸੁਨੈ ਨਹਿਂ ਪੂਛਿ ਨ ਗ੍ਰੈਹ ਕੀ ਕੈਦ
॥੪੭॥ ਕਾਇਰ 

ਸਲਾਹੀ ਭਾਰਜਾ ਕਾਰਜ ਵੋਕਾ ਹੋਇ'ਪੁਛੇ ਬਿਨ ਕਾਰਜ ਬਰ ਬੁਰਾ ਪੁਛੈ 
ਨਹਿੰਗੋਇ॥੪੮॥ਬੋਰਾ ਖਾਇ ਘਰ ਮੈਂ ਸੁਖੀਲੋਭਤਿਆਗੀ ਜੋ

ਇ'।ਧਨਕੋ, 

ਮਨਕੋ,ਸੁਪਨਕੋਅਪਨੋਕਰੈਨ ਗੋਇ"॥੪੯॥ਸਲਲਾ ਸੇਵੀਐਂ
“ਪ੍ਰਾਤਿਉਠਿ; 

ਸੀਤ ਮਾਂਝ ਤ੫ ਆਗ'ਮਜਗੈ ਕੂਖ ਭੁਗਤੀ ਭਖੈ'ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੇ 

॥੫੦॥ਪਰ ਸ਼ਸਤਗਪਰਘੋੜਕਾ,ਪਰਨਾਰੀ;ਪਰਗੇਹ'#। ਪਰ
ਧਨ;ਪਰਮ&; 

ਦੇਸ਼ਪਰਇਸਕੋਕਹਾਂਸਨੋਹ'॥੫੧॥'ਧਰਨੀਮਧੈਨ;ਸੁਵ
ਰਨਮ ਅਸੁ;ਨਾਰੀ; 

ਰ੍ ਮੰਦਰ; ਪਾਠ । ਇਹੀ ਦਾਨ ਸਭਿ ਦਾਨ ਸਿਰ ਅੰਨ ਸਭਿਨ
ਿ ਤੇ ਸਾਠ "॥ 

੫੨॥ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸਭਿ ਪਾਠ ਤੋਂ ਅੰਨ ਦਾਨ ਸਭਿ ਦਾਨ/ਸਭਿ ਜੂਨ
ੀ ਤੇ 

ਅਧਿਕ ਨਰ;ਕਹਨੋ ਸਿੱਖ ਸੁਰਗਕਾਨ”|॥੫੩॥ਮੇਘ ਸਰਬਕੋ 

ਕੋ ਰਾਖੀਛਤ੍ਰਾ'ਘਰਕੀ ਰਾਖੀਨਾਰਿਜਜੋਂ,ਅੰਤ ਰੱਖਜਹਰਿ ਮਿੱਤ੍ਰ”॥੫੪॥
 

ਕੜ੍ਸ਼ਵਾ। ਅਮਾਨਤ ਟ% ਲੈਣੀ । ( % ) ਅ ' ਮਾਨ=ਤ੍ਸਕਾਰ “ਸਹਿਣਾ । ?ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰੀਤ 

ਕਰੀ ਬੁਰੀ । $ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਦ ਨਾ.ਦੇਵੇ (ਆਪਣਾ) । '( ਆਪਣੇ )_ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਾਂ 

ਵੇਖੇ । (ਅ) ਮੁਬਾਰਕ ਘੜੀਆਂ ਨਾਂ ਪਿਆ ਉਡੀਕੇ । (ਇ) ਜੇ ਪਾਠ ਘਣੀ ਦੀ ਥਾਵੇ' “ਘੜੇ” 

ਨੀਕ ਸਮਬੀਏ ਤ-ਬਹੁਤੇ ਯਾਰ ਨ ਬਣਾਵੇ।$ਟਦ ਨਾਲ ਮਿੱਤ੍ਤਾਵੀਨਾ ਕ
ਰੇ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਵੈਦ ਨੂੰ 

ਵੋਰੀ' ਬਣਾਵੇ । “ਕ੍ਰਹ ਦੀ ਕੈਦ ( ਸਾੜ੍ਹਸਤੀ ) ਕਦੇ ਨਾ ਪੁੱਛੇ । "ਜਿਸ ਦਾ ਸਲਾਹੀ_ਕਾਇਰ 

ਅਥਵਾ ਇਸ: ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ੯,ਸਿਅਣੇ ਤੋਂ। ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ 

ਟੰਮ ਕਰਨਾ ਝਰਾ ਹੈ। ਓਹ ਬੀ ਏਰਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆਂ ਸਲਾਹ ਨਾ ਦੱਸੇ
 । "“ਜੇ ਲੋਭ ਭਿਆਂਗੇ 

ਉਹ ਥੋੜਾ ਖਾ ਕੇ ਘਰ ਵਿਢ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ । ੧ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੇਘ ““'ਗਾਵ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ । “ਬਸਿਆਨ ਵਿਚ (ਪਾਣੀ) ਗਰਮ ਕਰ ਲਵੇ ! '#ਭਖ ਲਰੀ ਤਾਂ ਦੋਂ ਜਨ ਖਾਵੇ 

(ਬਿਨਾਂ ਛੱਖ ਦੇ ਨਾ ਖਵੇ) । "“ਘਰ ਦੇ । ਦਿੱ? ) ਸਾਗ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ] ਜਾਣੇ' ) । "ਪਰਾਇਆ 

ਘਰ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕ! ੩ (ਕਰਨੀ) ਹੋਈ । "ਧਰਤੀ, ਗਓ; ਸੋਨਾ, ਘੋੜਾ, ਲੜਕੀ, 

ਮੰਦਰ ਤੇ ਪੋਥੀ ਅਬਵਾ ਮੈਾਦਾਨ ਇ੦ ਸਾਚੇ ਢਾਨ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਦਾਨ (ਗਿਕੈਂ ਜਾਂਏ) ਹਨ, ਪਰ 

ਸੰਨ ਦਾਨ ਸਭ ਤੇ ਸੇਸ਼ਟ ਯਾ ਸੱਠ ਗੁਣਾਂ ਵਧੀਕ ਹੈ । “ਸਾਰੇ ਪਾਠਾਂ ( ਯਾ ਪੜ੍ਹ
ਨ ) ਤੋਂ' ਨਾਮ 

ਜਪਣਾ ਤੇ । ”੯ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ (ਅਧਿਕ, ਸੇਸ਼ਟ) ਕਿਹਾ ਗਿਆਂ ਹੈ।(ਅ 

ਸਿਖ ! ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਗਕਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ:-1 ੨੧ਛੂੰ= ਪਤੀ ਡਾ ਰਾਜਾ । “ਤਿਵੇ' 

#ੰਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹਰੀ ਮਿੱਖ੍ਰ ਹੈ । ਘਟ=ਘਣੇ। ਰ੍ 



ਮ ਗੁਬ਼ ਪ੍ਤਾਂ੫ ਸੂਰਜ । __,੫8੬27 ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰਸੂ ੧੦, 

ਬੁਰਾ ਮਰਣ ਜੀਵਨ ਬੁਰਾ ਕਰਣਜੇ ਬਿਨ ਕਿਹਿ ਕਾਮ'।ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਹੀਣ ਛੱਤ੍ਰੀ 
ਬੁਰ, ਅਣਪੜ ਦਿਜ ਬੇਰਾਨ”॥੫੫॥ ਬਿੱਪੂ ਸ਼ਸਤ੍ਰਧਾਰੀ ਬੁਰਾ,ਬਰਾ ਬਿੱਪ੍ਰ 
ਮਮ ਸਿੰਘ । ਵੈਸ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਸਭਿ ਤੇ ਬੁਰਾ ਛੱਤੀ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ॥੫੬॥ ਸ਼ੂਦੂ 
ਪੜ੍ਹੇ ਬੇਦ ਬਾਕਯ,ਤਯਾਗੀ ਧਾਰੈ ਨਾਰਿ”1।ਸਿੱਖ ਜੁ;ਤਯਾਗੈ ਸਿਦਕ ਕੋ ਕ੍ਯਾ 
ਤਿਨ ਕੋ ਇਤਬਾਰ ॥ ੫੭ ॥ ਮੰਤ੍ਰ ਤੋਤ ਕਾ ਬੁਰਾ ਸੈਗੱ? ਪ੍ਰੋਤ ਸੇਵਨੀ 
ਨਾਰਿ । ਬੁਰਾ ਬਾਲ ਸੁਗਾ ਪੀਤਾ£ ਰਹੀਏ ਆਪ ਸੈਭਾਰ” ॥ ੫੮ ॥ ਬਹੁਤਾ 
ਖਾਣਾ; ਬਾਤ ਬਹੁ, ਬਹੁਤਾ ਅਮਲ ਸੁ ਤਯਾਗ! । ਮੇਰਾ ਹੁਇ ਸੁ ਮਾਨਿ 
ਸਚਾਂ ਰਹਿਨੀ ਗੰਹ ਨਿਤ ਲਾਗ? ॥ ੫੯ ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੁ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਸਿੱਖਨ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ । ਸੁਨਹਿ ਆਨਿ ਸੈਗਤਿ ਮਿਲੈ ਦਰਸਤਿ ਹਤਹਿੰ 
ਕਲੋਸ਼੬੦॥ ਲੋ ਪਾਹੁਲ ਗੁਰ ਪਾਸ ਤੇਂ ਨਵੇਂ ਸਿੰਘ ਧਰਿ ਕੇਸ। ਪਹਿਰਹਿੰ 
ਕਛ ਆਯੁਧ ਧਰੈ ਸਿਮਰੈ' ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ ॥ ੬੧ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ 
ਗ੍ਿੰਥੇ ਪੰਚਮ ਰੁਤੇ “ਸਿੱਖਨ ਉਪਦੇਸ਼” ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨ ਨਾਮ ਦਸ਼ਮੋ ਅੰਨੁ ॥ ੧੦ ॥ 

"ਕਰਨੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ ਕੈਮ ਹੈ ਜੈਮਣਾ ਮਰਨਾ, ਦੋਵੇ' ! ਰੇ ਹਨ । “ਨਿਕੰਮਾ, ਬੇਢੈਦਾ । <ਦੇਵੀ 
ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਾ । $ਤਿਆਗੀ ਹੋਕੇ ਤ੍ਰੀਮਤ ਕਰ ਲਵੇ । %ਤ ਤਤ (ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ 
ਪੁਰਖ) ਦਾ ਸੰਗ ਬੁਰਾ । $ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਾਰੀ । “ਗਤਦੂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ 
ਦੂਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਕੇ ਰਹੋ । “ਬਹੁਤ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਮਲ ੋ  ਹੈ ਸੋ ਮੂਲੋਂ ਬਿਆਗੇ । 
(%) ਬਹੁਤ ਖਾਣਾ, ਬਦੁਤ ਬੋਲਣਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਿਆਗ ਕਹੇ । ₹(ਏਹ ਵਾਰਤਾ) ਸੱਚੀ 
ਈੰਟੋ । €ਪ=ਬੇਈੀ ਸਿੰਘ । 

7ਅੰਗ ੫੬ ਤੇ ੫੭ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਵਿਚ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੋ ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਗੁਰ 
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੈ ਜੇਹੀਆੰਂ ਗਲਾਂ ਸੇ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਕਿੱਸੇ ਮਗਰੋ 
ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਛੇਵੇ' ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਝ੍ਹਮਣ ਜੋਧਾ ਹੋਏ, 
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਏ, ਇਥੋ” ਤਾਂਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਰਿੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੀ ਜੋਧਾ ਬਣਾ ਲਿਆਂ ਸੀ। 
ਦਸਮੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਲਾਂ ਵਿਚ ਬੀ ਦਯਾਰਾਮ ਆਦਿ ਕਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋਧੇ ਟੋਏ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਹੋਏ । ਵੇਸ਼ ਬੀ ਬੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘ ਹੇਏ ਤੇ ਵੇਦੀ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਤੇ 
ਦੇਢੀ ਉਪਾਸਕ ਬੀ ਸਿੰਘ ਸਜੇ । ਕਾਂਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਆਪ ਘੱਲੇ, ਅਨੰਦ 
ਪੁਰ ਵਿਚ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਘੁਨਾਥ ਦਾਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸ਼ਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਓ 
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੂਦਰ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ; ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ 
ਕਿਹਾ ਉਹ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ- 
ਗ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਨੇ, ਜੇ ਗਲ ਕਿ 7ਚ ਮੁਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਦ੍ਰਹਮਣ ਨਿਰਮਲੇ 
ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ` ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਤਰ ਪਾ:=ਸੂਰਾਂ ਪਿਤਾ; ਸੂਰਾ ਪਿਤਾਂ । 



੍ਰ['ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ । _ (੫੪੬੮) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰਹੂ ੧੧. 

ਹੂ ੨੨. [ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਢਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਜਾ] । 

ਦੌਹਫਾ ॥ ਏਕ ਸਿਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਚਲਿ ਆਇ। ਲਾਲ/ਸੈੱਘ ਤਿਸ 

ਨਾਮ ਹੈ ਕਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌ_ਚਾਇ । ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਜਥਾਂ ਸ਼ਕਤਿ ਕਰਿ 

ਅਰਪਿ ਅਕੌਰ। ਬੈਦਨ ਕਰੀ ਹਾਥ ਜੁਗ ਜੋਰਿ । ਬੈਠਕੇ ਸਭਾ ਮਾਂਹਿ ਗਰ
 

ਆਰੈ। ਹੁਤੀ ਸਿਪਰ' ਸਿੰਘ ਦੇਖਨਿ ਲਾਰੈ॥੨॥ ਗਹਿ ਗਹਿ ਹਾਘਨ ਬਿਖੈ 

ਸ਼ਰਾਹੈਂ । “ਆਛੀ ਆਛੀ? ਸਭਿਨਿ ਕਹਾਹੈ'। ਦ੍੍ਿਸ਼ਟ ਚਲਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਤ
ਬਿ 

ਦੇਖੀਕਹਕੋਸਮਾਨ ਅਹੋ ਅਵਰੇਖੀ"॥੩॥ਜੋਸ਼ੁਭ ਹੈ ਤਿਸ ਲਗਕਰਿਗੋਰੀ”। 

ਪਾਰ ਨ ਪਰੈ ਢੋਰਿ ਕਰਿ ਮੋਰੀਂ। ਇਸ ਮਹਿ ਗੁਲਕਾ ਹੋਵਹਿ ਪਾਰ”। 
ਕਹਾਂ 

ਸਰਾਹੈਂ ਸਿਪਰ ਉਦਾਰ” ॥੪॥ ਸੁਨਿ ਕੈ ਲਾਲਸਿੰਘ ਨਹਿ ਜਰੀ । ਗਰ- 

'ਬਤਿ ਬੋਲਕੋ ਬਚ ਤਿਸ ਘਰੀ । “ਮੋਰ ਸਿਪਰ ਕੋ ਚਰੋਮ ਕਠੈਨ” । ਗੋਰੀ 
ਕਹਾਂ ਸਕਹਿ ਇਸ ਝੈਨਿ॥੫ਲਗਹਿ ਤੜਕ ਕੈ ਗਿਰਹਿ ਸੁ ਪਾਛੇ । ਯਾਂਤੇ 

ਬਹੁ ਧਨ ਤੇ ਲ਼ਈ ਆਵੇ” । ਸੁਨਿ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਪੁਨ ਸਸਮੁਝਾਇ । “ਇਹ 

ਗੌਰੀ ਹੈ ਬੁਰੀ ਬਲਾਇ॥੬॥ਤਹਾਂ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਿ ਹੈ ਕੋਨ੧ਜਹਾਂ ਲਗਤ
ਿ 

ਢੋਰਤਿ ਥਲ ਤੌਨ"ਂ। ਇਸ ਆਗੇ ਨਹਿ ਕਿਸ ਕੀ ਅਟਕ । ਲਾਗੀ 

ਜ਼ਹੈ ਨ ਪੁਨ ਕਿਮ ਹਟਕ”"” ॥? ॥ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤਿਨਿ ਮਹਿੰ ਬਪਿ 

ਕਰਿਕਹਤਿ ਭਯੋ ਪੁਨ ਚਿਤ ਖ਼ਹਿ ਹਠ ਧਿ। “ਜ੍ਰਾਲਾਬਮਣੀ ਕਯੋਂ ਨ 

ਮੰਗਾਵਹੁ । ਪਰਖਿ ਲੋਹੁ ਅਬਿ ਕਹਿ ਚਲਿਵਾਵਹੁ"॥ ੮॥ ਮੋਰ ਸਿਪਰ ਕ
ੋ 

`ਝਿਦੈ ਨ ਗੋਰੀ । ਲਗਿ ਕੈ ਗਿਰੈ, ਨ ਕਰਿ ਹੈ ਮੋਰੀ । ਲਖਜੋ ਗੁਰੂ-ਸਿਖ 

ਨੇ ਹਠ ਧਾਗ-। £ਸੋਦਰ ਸਮਾਂ” ਭਾਖਿਕੈ ਟਾਰਾ! ॥ ੯॥ ਪ੍ਰਾਤ ਹੋਤਿ 
ਹਮ 

ਪਰਖਨਿ ਕਟੈਂ । ਤੁਪਕ ਹਤਹਿੰ ਹੇਰਹਿ ਕਿਮ ਅਰੈਂ'?। ਇਮ ਹੁਇ 

ਜ਼ਿਕਰ ਧਰੀ ਪੁਨ ਮੌਨ। ਸੁਕ ਰਹਿਰਾਸ ਗਏ ਸਭਿ ਭੌਨ ॥ ੧੦ ॥ ਲਾਲ 

੧ਢਾਲ ਸੀ (ਤਿਸ ਸੰਘ ਦੇ ਕੋਲ) । “ਸਾਰੇ ਕਟਿੰਦੇ ਹਨ । “ਸਾਮਾਨ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾਈ ਵਿੰਦੀ ਹ
ੈ । 

<ਜ ਦੇਗੀ ਉਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲਗਕੇ । “ਵੋੜਕੇ ਮੇਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੀਘ
ਦੀ । #ਪਰ 

ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗੰਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । “( ਫਿਰ ) ਬਦੁਤਾ ਕੀ ਸਲਾ
ਹੈਦੇ ੮ ਢਾਂਲ ਨੂੰ । 

ਦਸਖਤ ਹੈ । ੯(ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗੇ) ਤਿਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਰੇ ਹਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 'ਦਜਿੱਥੇ ਲਗਦੀ ਹੈ 

'ਸੋਈਓ ਥਾਂ ਪਾੜ ਦੇਂਦੀ ਹੈ । "ਲੱਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਵੇ” ਨਹੀਂ ਹਣ ਸਕਦੀ ਹੈ । 

'੧ਕਖਿਬਕੇਂ । "ਹੁਣ ਕਹਿਣੇ ਚਲਵਾ ਕੇ ਪਰ੪ ਲਵੋ । ( ਅ) ਅਬਕਹਿ=ੁਣੇ ਰ
ੀ । '$ਵ੍ਖਾਂਗੇ 

(ਔਗੇ) ਕਿਵੇਂ -ਅਫ਼ਦੀ ਹੈ । #੫੧:-ਜੌਨ । 1ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਣ 

ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਪਕਿਆਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ । 



__ ਸਰ ੮੮ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੋਰਜ । (੫੪੬੯) ਰਿਤੁ ੫। ਅੱਸੂ ੧੧, 

ਸਿੰਘ ਡੇਰੇ ਮਹਿ ਜਾਇ। ਸਮਝ ਰਿਦੇ ਮਹਿ ਬਹੁ ਪਛੁਤਾਇ ।-ਮੂਰਖ ਪਨੋਂ 
ਕੌਨ ਮੈਂ ਲਯੋ । ਗੁਰ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਬੋਲਤਿ ਗਯੋ ॥੧੧॥ ਪ੍ਰਤਿ ਹੋਤ ਹਤਿ 
ਹੈਂ ਜਬਿ ਗੋਰੀ। ਸਿਪਰ ਵੋਰਿ ਕਰਿ ਡਾਰੈਂ ਮੋਰੀ । ਲਯੋ ਬਿਗਾਰ ਆਪਨੋ 

_ਕਾਜਾ । ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਰਥੈ ਮਮ ਲਾਜਾ-॥੧੨॥ਲਯਾਇ ਤਿਹਾਵਲ ਕਰਿ 
ਬਹੁ ਗਿਨਤੀ । ਮੁਖ ਤੇ ਸਿੰਘਨਿ ਸੋਂ ਕਹਿ ਬਿਨਤੀ। ਪੰਚ ਸਿੰਘ ਕੋ ਦੇਉ' 
ਅਹਾਰਾ । ਪਾਤ ਸੋਹਿ ਰਾਖਹ ਸਚਿਆਰਾ? ॥ ੧੩ ॥ ਖਰੇ ਹੋਇ ਅਓਦਾਂਸ 
ਕਰਾਈ । “ਸਤਿਗੁਰ ਰਬੈ ਸਿੱਖ ਵਡਿਆਈ । ਨਿਸ ਮਹਿੰ ਕਰਿ ਕ੍ਰਿਤ 
ਚੋਰੀ ਗੁਰ ਤੇ"। ਪਰ੍ਭੂ ਅਰਾਧਹਿ ਨਿਸ਼ਚਾ ਉਰ ਤ॥੧੪॥ ਪ੍ਰਾਤਿ ਭਏ ਗੁਰ 
ਸਭਾ ਲਗਾਇ । ਲੇ ਕਰਿ ਸਿਪਰ ਗਯੋ ਤਿਸ ਥਾਇ । ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ 
ਤਹਿੰ' ਤੁਪਕ ਮੰਗਾਈ । ਸਿਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਧਰਿ ਅਗਵਾਈ ॥ ੧੫ ॥ 
ਆਲਮਸਿੰਘ ਸੈਗ ਪ੍ਰਭੁ ਕਹਯੋ“ਹਤਹੁ ਤੁਵੈਗ ਨਿਸ਼ਾਨਹੁੰ ਲਹੜੋ।ਹੁਕਮ 
ਸਾਥ ਉਠਿ ਤੁਪਕ ਚਲਾਈ । ਗੋਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗੀ ਬਿਚ ਜਾਈ ॥ ੧੬ ॥ 
ਕਸਿ ਬਰੂਦ ਸੋਂ ਵੇਰ ਪ੍ਰਹਾਰੀ । ਨਾਂਹਿਨ ਲਾਗੀ ਸਿਪਰ ਮਬਾਰੀ । ਬਿਸਮ 
ਰਹਕੋ-ਅਬਿ ਕ੍ਯਾ ਇਹੁ ਭਯੋ।ਨਿਕਟ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਚ ਕਰਿ ਗਯੋ-॥੧੭॥ 
ਤ੍ਰਿਤੀ ਬਾਰ ਤਬਿ ਕਰਿਕੈ ਤਯਾਰੀ । ਤਾਕਿ ਸ਼ਿਸਤ ਕੋ ਭਲੇ ਪ੍ਰਹਾਰੀ । ਸੋ 
ਨਾਹਿ ਲਗੀ ਹੇਰਿ ਪੁ੍ਭੁ ਰਿਸੇ। ਤੁਪਕ ਗਹੀ ਅਪਨੇ ਕਰ ਬਿਸੇ“।੧੮ਰਿਦੇ' 
ਬਿਚਾਰਯੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਬੈ । ਲਾਲ।ਿੰਘ ਕੀ ਕ੍ਰਿਤ ਲਖਿ ਤਬੈ -ਸਤਿ 
ਸੈਗਤ ਮਹਿ ਕਰਕੋ ਕਰਾਹੂ । ਬਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਇਸਿ ਤਾਹੂ ॥ ੧੯ ॥ 
ਯਾਂਤੇ ਲਗਤਿ ਨਹੀਂ ਬਿਚ ਗੋਰੀ।ਲੀਨ ਹਿਮਾਇਤ”ਮੁਝ ਤੇ ਚੋਰੀ-।ਰਿਸ 
ਕਰਿ ਹਾਥ ਬੈਦੂਕ ਸੈਂਭਾਰੀ । ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸਾਬ ਉਚਾਰੀ ॥੨੦॥ “ਲਿਹੁ 
ਕਰਿ ਅਬੈ ਹਿਮਾਇਤ ਔਰ' । ਦੇਖਿ!ਸਿਪਰ ਵੋਰੌਂ ਇਸ ਠੌਰ) ਰਿਸ ਜੁਤਿ 
ਸੁਨੀ ਲਖੀ-ਅਬਿ ਮਾਰੈਂ। ਨਹੀਂ ਬਚਹਿ ਗੁਲਕਾ ਹੁਇ ਪਾਰੈ-॥੨੧॥ਦੌਰ 
ਸਿੰਘ ਪਾਇਨ ਪਰ ਪਰਜੋ । “ਛਿਮਹੁ ਨਾਥ ਮੈਂ ਸਠ ਹਠ ਧਰਮ ਢੋਰ ਦੇਹੁ 
ਤੁਮ ਅਵਨੀ ਸਾਰੀ । ਸਿਪਰ ਬਾਪੁਰੀ ਕਹਾਂ ਅਗਾਰੀ! ॥ ੨੨॥ ਪਿਖਿ ਗੁਰ 

ਪਇਹ ਕਿਤ (ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਆਦਿ ਦੀ) ਰਾਤੀਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਦੌਫਰੀ ਕੀਤੀ । “ਤਿੱਥੇ 
ਹੀ । “(ਢਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ) ਨਾਂ ਲੱਗੀ । “ਨੇੜੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ । “ਹੱਥ ਵਿੱਚ । ਤੈਸਮਬ ਲੀਤੀ ।. 
?ਮਦਦ (ਸਾਧ ਮੈਗਤ ਦੀ) । ਦਹੋਰ ਹਿਮਾਇਤ ਕੰਰਾ ਲੋ । 

ਐਂਪ£=ਗੋਰੀ । 'ਪਾ:-ਤਬੈ। 



੍ਰੀ-ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਖ ਸਰਜ । (੫੪੭੦ ) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰਸੂ ੧੧. 

ਭਨਯੋਂਭਯੋ ਦਿਢ ਅਤੇਂਪਰਾਤੋਰਾਤ ਕਰੇ ਗੁਰਮਤੇ। ਲਏਤਿਹਾਵਲ ਵਿਰਯੋ 
ਛਕਾਵਤਿ । ਬਹੁ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁਖਿ ਸਿਪਰ ਬਚਾਵਤਿ ॥੨੩॥ਜੇਤਿਕ ਜੋਰ ਔਰ 
ਲਿਹੁ ਲਾਇ । ਢੋਰੋਂ ਸਿਪਰ ਨ ਬਚਹਿ ਕਦਾਇਮਸੁਨਿ ਕਰਿ ਲਾਲ ਸਿੰਘ 
ਕਰ ਜੋਰੇ । “ਮੇਰੋ ਕਹਿਨ ਭਯੋ ਪਭ ਔ3॥੨੪॥ ਰਾਵਰਿ ਕਰ ਤੋਂ ਛੁਟਹਿ 
ਤਵੈਗਾ। ਅਚਲ ਸਮੇਰੁ ਤੁਰਤ ਕਰਿ ਭੈਗਾ । ਅਬਿ ਓਰਕ ਨਹਿ ਕਰਹ 
ਗੁਸਾਈਂ । ਸੇਵਕ ਲਾਜ ਰਖਨਿ ਬਨਿ ਆਈ੨੫॥ਸਨਿਕੈ ਬਿਕਸ ਪਰੇ 
ਗੁਰਨਾਬਥ । ਕਹਯੋ “ਉਠਾਇ ਸਿਪਰ ਲਿਹੁ ਹਾਥ । ਚਹਿਯਹਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ 
ਵਿ ੨੬॥ ਆਯੁਧ ਆਛੋ ਹੀ 
ਚਹਿ ਪਾਸਜਿਸ ਤੋ ਆਪ ਬਚੈਹਿ ਰਿਪ ਨਾਸ਼ । ਸਿਪਰ ਉਠਾਇ ਸਿੰਘ 
ਕਰਿ ਨਮੋਬੈਠੇ ਸਕਲ ਸਭਾ ਤਿਹ ਸਮੋ ॥੨੭॥ _ਜੈਗਲਾ ਬਿਥੈ ਕਪੂਰਾ 
ਜਾਟ । ਕੇਭਿਕ ਗ੍ਰਾਮਨ ਕੋ ਪਤਿ ਰਾਠਾ । ਇਕ ਸੌ ਇਕ - ਹਜ਼ਾਰ” ਧਨ 
ਦੈਕੋਚੈਚਲ ਬਲੀ ਤੁਰੈਗਮ ਲੈਕੈ ॥੨੮॥ ਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਿ ਦਯੋ ਪੁਚਾਈ । 
ਦੇਖੋ ਬਹੁ ਬਲ ਸੋਂ ਚਪਲਾਈ' । ਅਪਨੇ ਚਵਿਥੇ ਹੇਤ ਬੰਧਾਯੋ । “ਦਲ 
ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਿਸ-ਨਾਮ ਬਤਾਯੋ ॥ ੨੯ ॥ਟਹਿਲ ਕਰਾਵਨ ਹੇਤ-ਤਬੇਲੇ । 
ਬੈਧਕੋ ਸੇਵਤਿ ਢਾਸ ਸੁਹੇਲੇ । ਇਕ ਦਿਨ 'ਸਤਿਗੁਰ ਚਢੇ ਅਖੇਰ। ਬਨ 
ਸਹਿ ਬਿਚਰੇ ਜਿਤ ਕਿਤਿ ਹੇਰਿ ॥ ੩੦ ॥ ਫਿਰਿ ਕਰਿ ਚਲਿ ਆਏ ਜਿਸ 

ਕਾਂਲਾ ।ਦੱਖਣ ਨਗਰ ਉਜੈਨ ਬਿਸਾਲਾ । ਤਹਿ ਤੇ ਕਿਤਿਕ ਸਾਧ ਚਲਿ 
ਆਈਏ. ਸਿਖ ਮੈਗਤਿ ਮਿਲਿਕੈ ਸਮੁਦਾਏ ॥੩੧॥ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਾਮਨਾ 
ਯਾਰੇ । ਤਿਸ ਹੀ ਛਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਹਾਰੇ ।.ਮ੍ਰਗਿ ਖਗ ਮਾਰ ਕਿਤਿਕ ਲੈ 
ਆਏ। ਛੱਖੀ” ਬਾਜ ਦੇਤਿ ਬਿਗਸਾਏ ॥੩੨॥ ਮੈਗਤਿ ਮਹਿ ਇਕ ਸ਼ਾਹ 
ਕ੍ਮਾਰਾ'।ਰਿਹਸਤੀ ਹੁਤੋ ਸਹਿਤ ਸੁਤਦਾਰਗਰਹਿਤਬੈਸਨੋ ਜਿਸਕੀਅਹੈ। 
ਮਦਰਾ ਮਾਸ ਤਰਕਤੋਂ ਰਹੈਂ ॥੩੩ ॥ ਜਾਤਿ ਬਾਣੀਆ, ਗੁਰ ਜਬਿ ਦੇਖੈ””। 
'੧(ਅਪਨੇ ਹਠ 2) ਅਤਿ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । "ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖਕੇ । “ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ (ਦੀ ਗੋਲੀ 
ਬਾਂਥਤ ਸੀ ਆਪਦੀ ਗੋਲੀ ਬਾਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ) 'ਗੁੱਜੇ ਨਾਲ । “ਮਾਲਵੇ । ਝਰਾਜਾ [ਨੰਸ:, 
ਗਾਸ਼੍ਰ=ਰਾਜਾ । ਰਾਠ=ਰਾਜਾ]। “ਯਾਰਾਂ ੧ । ੯ਬਹੁਤ ਬਲੀ > ਦੰਚਲਤਾਂ ਵਾਲਾ । ₹ ਫੌਜ ਦਾਂ 
ਸ਼ਿੰਗਾਰ” ਲਾਮ ਘੋਂੇ ਦਾ । "ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਮ੍ਹੇਰੇ ਮਾਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬੋਣੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਣੀ । "ਸੇਠ 
ਚਾ ਲੜਕਾ। "(ਉਸ ਬਾਣੀਆਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ (ਇਸ ਹਾਲ' ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ' 
#ਪਾ:-ਦੇਖਜੇ ਸੋ ਬਲ ਸੇਂ । ਦੋਖਗੇ ੧ ਬਲ ਕਰ । 
1ਇਹ ਮੈ ਸਾਖੀ ਦੀ ੭੩ ਢੀਂ ਸਾਥੀ ਹੈ । 



ਨ ਰੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । ( ੫੪੭੧) ਰਿਤੁ ੫। ਅੰਸੂ ੧੧. 
ਕੰਲਪਜੋ ਰਿਦੋ ਭਰਿਆ ਅਵਰੇਥ੍ੋ ।-ਇਹ ਕੈਸੇ ਗੁਰ ਜਿਨ ਹਿਤ ਆਏ ? 

ਕੋਸ ਰਜ਼ਾਰਹੁ ਮਗ ਉਲੰਘਾਏ॥੩੪॥ ਕ੍ਰਿਆ ਜਿਨਹੁੰ ਕੀ ਮਹਾਂ ਕੁ ਕੁਢਾਲੀ। 
ਹਿੰਸਾ ਕਰਤਿ ਦਯਾ ਉਰ ਖਾਲੀ । ਪੰਛੀ ਹਤਿ ਕਰਿ ਬਾਜ਼ ਅਚਾਵੈਂ । ਬਨ 
ਮਹਿ ਬਿਚਰਤਿ ਮਿਗਿ ਗਨ ਘਾਵੈਂ-॥ ੩੫ ॥ ਮਨ ਮਹਿ ਗਿਨਤੀ ਗਨੀ 
ਅਨੇਕ । ਸਭਿ ਜਾਨੀ ਗੁਰ ਜਲਪਿ ਬਿਬੇਕ । ਤਬਿ ਸਭਿ ਮਹਿ ਗੁਰ ਬਾਂਕ 
ਸੁਨਾਯੋ । “ਪ੍ਰਿਥਮ ਚੋਰ ਇਨ ਖਗ ਤਨ ਪਾਯੋ ॥੩੬॥ ਤਬਹਿ ਬਾਜ ਰਾਜੇ 
ਕੀ ਦੇਹਿ'। ਇਕ ਦਿਨ ਤਸਕਰ ਪਕਰਨੋ ਏਹ । ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਤਬਿ 
ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ । ਕਰਤਿ ਹੁਤੇ ਤ੫ ਬਿਬਿਧ ਪ੍ਰਕਾਰਾ ॥੩੭॥ ਵਸਤੁ ਚੁਰਾਈ 
ਤੋ ਨਟਿ ਗਯੋ੯। ਰਾਜੇ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਬੂਝਨਿ ਕਯੋ । ਨਹਿ ਮਾਨੀ ਤਬਿ 
ਸਪਥ! ਦਿਵਾਈ । ਕੂਰੀ ਆਨ” ਹਮਾਰੀਂ ਖਾਈ ॥੩੮॥ ਹੁਤੋ ਭੂਪ ਸੋ ਸਿੱਖ 
-ਹਮਾਰਾ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਕਰਤੋ ਭਾਉ ਉਦਾਰਾ।ਸਪਥ ਹਮਾਰੀ ਸੁਨਿਕੈ ਰਾਉ। 
ਕਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਰਾਖਿ ਉਰ ਭਾਉ”ਂ॥੩੯॥ ਲਾਖਹੁਂ ਬਰਸ ਬੀਤ ਕਰਿ ਗਏ । 
ਦੋਨਹੁੰ ਜਨਮ ਧਰਤਿ ਅਬਿ ਭਏ । ਝੂਠੀ ਸਪਥ ਕਰੀ ਕੋ ਪਾ੫ਖਗ ਤਨ 
ਧਰਿਕੈ ਭੋਗਕੋ ਆ੫॥ ੪੦ ॥ ਯਾਂਤੇ ਸਿਖ ਮੈਗਤ ਸਭਿ ਸੁਨੀਏ । ਸਾਚੀ 
ਝੂਠੀ ਸਪਥ ਨ ਭਨੀਏ।ਏ ਖਗ ਭੋਗਤਿ ਨਰਕ ਉਦਾਰ। ਬਹੁਰੋ ਇਸ ਕੋ 
ਚੋਤਿ ਉਧਾਰ ॥੪੧॥ ਅਬਿ ਹਮ ਨੇ ਫਲ ਪਾਪ ਭੁਗਾਯੋ । ਅਪਰ ਕਲੋਸ਼ਨ 
ਤੋ ਛੁਟਵਾਯੋ । ਕੂਰੀ ਸਪਬ ਕਰਹਿ ਨਰ ਜੋਇ । ਜਨਮ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਧਰਿ 
ਕਰਿ ਸੋਇ ॥੪੨॥ ਜਨਮ ਕਰੋਰਹੁੰ ਭੋਗੈ ਨਰਕ । ਸਦਾ ਕਲੋਸ਼ਨਿ ਮਹਿੰ 
ਰਹਿ ਗ਼ਰਕ । ਸਪਥ ਖਾਇ ਸੋ ਸਿੱਖ ਨ ਮੇਰਾ । ਤਸਕਰ ਹ੍ਰੋ ਲਹਿ 
ਕਸ਼ਟ ਬਡੇਰਾਂ' ॥ ੪੩ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥.ਸਪਬ ਨ ਕਰਿ ਗੁਰ ਸਾਂਚ ਪਰ] ਝੂਠਾ 
ਟਿਕੈਂ ਨ ਪਾਇਹਸਾਚਾ ਜੋਨੀ ਪਰ ਭੁਗੈ ਕੂਰੇ ਕੈਸਾ ਥਾਇ ॥੪੪॥ ਬਦਲਾ 
ਦੇਵੈ" ਪਾਪ ਕਾ, ਮੰਦਾ ਕਰਹੁ ਨ ਕੋਇ । ਹੁਇ ਹੈ ਭਾਗੀ ਪਾਪ ਕੋ ਜੇ ਗੁਰ 
ਜਾਮਨ ਹੋਇ ॥ ੪੫॥ ਕਰਹੁ ਨ ਗੁਰ ਕੀ ਸਪਛ ਕਬਿ ਕੈਸਹੁ ਬਨਹਿ 
'ਦੇਖਕੇ। “ਤਦੋਂ ਬਾਜ ਰਾਜੇ ਦੀ ਏਹ (ਵਿਚ ਸੀ) । ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ । $ਸ? । %(ਜੋ) ਦੌਰ 
ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਪਾਏਗਾ । $ਨੱਚੀ ਗਲ ਪਰ ਬੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਚ ਨੇ ਖਾਹ (ਵਿ) 

ਪਰ ਸਹੁ ਖ਼ਾਕੇ ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਭਾਵ ਤਬਾਹ ਹੈ ਜਾਏਗਾ । ?ਨੱਚੀ ਸਟ ਖਾਣ 
ਵਾਲਾ ਜੋਨੀਆਂ (ਵਿਚ) ਪੈਕੇ (ਦੁੱਖ) ਭੋਰੇਗਾ ਤੇ ਬੂਠੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ; 
ਭਾਂਢ ਤਬਾਹ ਹੈ ਜਾਸੀ । "ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਵਪਾ-ਪਰਭਾਊ । 

ਹੱਸੇ ਸਾਥੀ ਦਾਂ ਪਾਠ ਹੈ:-ਸਹੂੰ ਨ ਕਰੀਏ ਸਾਚ ਪਰ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਥਜ । ਰ੍ ( ੫੪੭੨ ) ਰਿਤੁ ੫ । ਗੌਹੂ ੧੨. 

ਜਰੂਗਕਬਿ ਸਾਚੀ ਭੀ ਨਹਿ ਕਰੋ ਨਰਕ ਪਰੈ ਨਰ ਕੂਰਾ ॥੪੬॥ ਖਤ ਸ੍ਰ 
ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ £ੰਚਮ ਰੁਤੇ “ਸਿੱਖਨ” ਪ੍ਰਸੈਂਗ ਬਰਨਟੰ ਨਾਮ ਇਕਾਦਸ਼ਮੇ ਲੰਸੂਮ੧੧॥ 

੧੨, । ਹਰਿ ਗੁਪਾਲ ਉਦੈਨੀ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਜਰੀਆ]। 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਕਹਤਿ ਹੁਤੇ ਗੁਰ ਬਾਰਤਾ ਤਬਿ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕੋ ਬਾਰ । ਸੂਪਕਾਰ 
ਲਯਾਯੋ ਤਹਾਂ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਹਾਰ ॥੧॥ਰੌਪਈ॥ ਸੁਤ ਬਨੀਏ ਕੋ ਸਿਖ 
ਤਹਿ ਖਰੋ । ਪਿਖਿ ਤਬਿ ਰਿਦੇ ਮਨੋਰਥ ਕਰੋ।-ਨਹਿੰ ਗੁਰ ਢਿਗ ਤੇ ਦੇਹਿ 
ਅਹਾਰਾਂ` । ਆਮਿਖ ਆਦਿਕ ਜਾਂਹਿ ਮੜਾਰਾ-॥੨॥ ਤਿਹ ਮਨ ਕੀ ਸਤਿ- ਗੁਰੂ ਪਛਾਨੀ । ਸੂਪਕਾਰ ਕੇ ਸੈਗ ਬਖਾਨੀ । “ਸੁਧ' ਚੋਂਕੇ ਮਹਿ ਭੋਜਨ 
ਜਹਾਂਇਇਸ ਸਿਖ ਕੋ ਅਚਵਾਵਹੁ ਤਹਾਂ`॥੩॥ ਸੁਨਿ ਬਨੀਏਂ ਕੇ ਚਿਤ ਭਈ 
ਸ਼ਾਂਤੀ । ਰਿਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਇ ਭਲਿਭਾਂਤੀ । ਭੋਜਨ ਅਚਯੋ ਜਾਇ ਕਰਿ 
ਜਬੈ । ਬੀਤਯੋ ਦਿਵਸ ਭਈ ਨਿਸ ਤਬੈ ॥੪॥ ਸੁਪਤਿ" ਬਿਚਾਰਤਿ ਗਿਨਤੀ 
ਨਾਨਾ । ਤਰਕਤਿ ਗੁਰ ਕੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਮਹਾਨਾ ।-ਪ੍ਰਿਥਮ ਪਿਤਾ ਮੇਰੋ ਚਲਿ 
ਆਯੋ । ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਗੁਰੂ ਬਨਾਯੋ ॥ ੫॥ ਜੀਵ ਘਾਤ ਆਮਿਖ ਕੋ ਖਾਵੈ । ਦਯਾ ਆਦਿ ਗੁਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾਵੈ । ਜੈਸੇ ਸ਼ਾਸਤੁ ਥਿਖ ਉਚਾਰੀ । 
ਤਯਾਗਨਿ ਮਦ;ਹਿੰਸ,ਪਰਨਾਰੀ॥੬॥ਜੂਪ ਆਦਿ ਕੇ ਨੇਰ ਨ ਜਾਵੈ । ਸਾਧ 
ਧਰਮ ਐਸੇ ਬਨਿ ਆਵੈ। ਸੋ ਗੁਰ ਬਿਥੈ ਨ ਪੱਯਤਿ ਕੋਈ” । ਮੈਤ ਕਰਮ 
ਆਪਣੇ ਪਾਸੋਂ ਭੋਜਨ ਨਾਂ ਦੇਣ । ̀ ਨੀਂਦਰ ਵਿਚ ਭਵ ਉੱਘਲਾਰਿਆ ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿਚ 
ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਹੂਬਹੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥਰ ਰੁਖ਼ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਸਦੇ ਅਸਬ ਵਿਅਸਥ_ਵੱਧ ਘੱਟ ਖਿਆਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਇਸਨੇ ਅਣਹੋਏ ਖਿਆਲ 
ਦੇਖੇ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੌਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵੇਰ ਜਾਗ ਕੇ ਅਲਸਾਏ ਮਨ 
ਮੋਚਾਂ ਸੋਚਣ ਫੇਰ ਸੇਂ' ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ । 

_ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਇੰਨਾ ਘਬਰਮਇਆ ਕਿ ਨੀਂਦ 
ਉੱਘਲਾਏ ਦੀਆਂ ਬਿਫਲੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚ ਸਰਬ ਗੁਣ ਸੈਪੰਨ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਣ ਹੀ 
ਕੋਈ ਨਹੀਂ' ਭਾਸਦਾ । ਜੋ ਅਵਗੁਣ ਉਹ ਵਹਿਮ ਵਿਚ ਚਿਤਵ ਰਿਹਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ 
ਵਿਵਰਜਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦਸ ਰਹੀ ਹੈ । ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਪਰਜਾ ਲਈ 
ਤੇ ਖੱਸੀ ਹੋ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੀਰ ਰਸ ਭਰਨ ਲਈ ਪਕੜੇ ਸਨ, ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮਾਸ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਨੜਾਯ ਤੋਲਣਾ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਤ ਦਾ ਬਣੀਆਂ-ਤੇ ਮਾਸ ਤੋਂ 
ਨਫਰਤ ;ਣ ਕਰਕੇ ਬਉਰਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਚਿਤਵਨੀ ਉਸ ਦੇ ਬਉਰਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ' 
ਅਗ ਕੀ ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਬੀ ? ਸਾਖੀ ਵਿਚੋਂ _ਤਰਜਮਾਂ ਏਖਿਆਲੇ 
ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । 



_ ੬. ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੪੭੩ ) ਰਿਤੁ ੫। ਅਊ ੧੨, _ 

ਤੇ ਬਿੱਧ੍ਰ ਸੋਈ॥੭॥ਦਰਬ ਪੰਚ ਸੈ ਮੈਂ ਅਬਿ ਆਨਾ। ਕਿਮ ਅਹਪੋਂ' ਮੈਂ ਜੋਗ 
ਨ ਜਾਨਾ" । ਰੀਤਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੁਰ ਮਹਿੰ ਨਾਂਹੀ । ਹਿੰਸਾ ਨਿਰਦਯਤਾ ਜਿਨ 
ਮਾਂਹੀ ॥੮ ॥ ਗਮਣੋਂ ਹੋਇ ਪ੍ਰਾਤਿ ਜਿਸ ਬੇਰੀ । ਸਿੱਖੀ ਲੋਹੁੰ ਬੈਸ਼ਨੋ ਕੇਰੀ। 
ਮਦ ਆਮਿਖ ਕੋ ਬਰਜਨ ਤਹਾਂ । ਭਲੀ ਬਾਰਤਾ ਪੱਯਤਿ ਜਹਾਂ ॥੯॥ ਦਏ 
ਰਜਤਪਣ ਸੋ ਮਮ ਬਾਪ । ਇਨ ਕੋ ਗੁਰ ਕਰਿ ਸਿਖ ਭਾ ਆਪ । ਦਰਬ 
ਪੰਚ ਸੈ ਲੈ ਇਹ ਮੋਰ” । ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈ' ਦੇਤੋ ਐਰ॥ ੧੦ ॥ ਕਹਾਂ ਕਰੋਂ 
ਪਰ ਗੁਰੂ ਨ ਪਾਯੋ । ਕ੍ਰਿਯਾ ਧਰਮ ਸ਼ੁਭ ਜਾਂਹਿ ਕਮਾਯੋ-। ਇੱਤਜਾਦਿਕ 
ਠਾਨਤਿ ਦੁਚਿਤਾਈ । 'ਸਰਬ ਸਰਬਰੀ ਤਬਹਿ ਬਿਤਾਈ । ੧੧॥। ਭਈ 
ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਗੁਰੂ ਢਿਗ ਗਯੋ । ਮਸਤਕ ਟੇਕਤਿ ਪਗ ਪਰ ਭਯੋ। ਬੈਠਜੋ ਸਮੁਖ 
ਔਰ ਸਮੁਦਾਈ। ਦ੍ਰੈ ਬੋਤਲ ਪ੍ਰਭੁ ਤਬਿ ਮੰਗਵਾਈ" ॥ ੧੨॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ 
“ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੰ/ਐਏ'।੩ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਿਸਨੇ ਦੰਗੀਤਟ੍ਰਾਂ ਕਮਾਏ ਦੋਣਨੇਸਾ ਗੁਟੂ ਨਾਲੱਡਾ। 

#ਲਿੱਖ ਦੇ ਅਫਪਟੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਟੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸੰਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਬੋਤਲ/ 
ਮੰਗਵਾਈਆਂ,; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਬਣੀਏ ਨੂੰ ਫੁਲੋਵਾ ਇਹੋ ਪਿਆ। ਇਸ 
ਮਾਝੀ ਵਿਚ ਲਫਜ਼ ਬੋਤਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਹਸਤਾਏਪ_ਬਟੁਤ ਟੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 
ਪਦ “ਏਤਲ” ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਲ: ਜ਼ “ਬਾਣਲ” (2%% ਤੋਂ ਵਿਗੜਕੇ ਬਣਿਆਂ ਹੈ । ਗੁਰੁ ਜੀ ਦੇ 
ਸਮੇ? ਬੋਤਲ ਲਫਜ਼ ਆਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਨੌਹੀਂਸੀ ਹੋਇਆ,ਤਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਉਣਦਾ ਬਾਸਨ 'ਸੁਰਾਹੀ? 
ਹੁੰਦਾ ਸੀ; ਜੈਸੇ ਦਸਮ ਗੂਟੁ ਜੀ ਨੇ ਸੰਘ ਇਹੋ ਲਢਜ਼ ਵਰਤਕੇ ਦਸਿਆ ਹੈ _ਯਥਾ: -ਸੂਲ 
ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ । ਇਸ ਪਦ “ਤਲ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਖੇਪਾਂ 
ਵਾਲੀ ਸੋ ਸਾਖੀ ਉਸ ਮਸੇਂ-ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਵਜ਼ ਬੋਤਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ; 
ਜੋ ਸਮਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ? ੜੇ ਜ: ਢੁਕਦਾ ਹੈ । ਸਾਂਡੇ ਪਾਸ ਇਕ ੧੮੧੭ ਈ: ` 
ਦੀ ਛਪੀ “ਟਿੰਦੁਸਤਾਨੀ” ਬੋਲੀ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਪਲੈਟਨ 
(ਯਾ ਬਟੈਲੀਅਨ) ਦੋ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਲਟਨ ਦਾ ਟੂਪ ਲੈਕੇ ਪ੍ਵਿਰਤ ਹੋ ਦੁ ਦਕਾ ਸੀ ਆਇਆ 
ਹੈ ਪਰ ਬੋਤਲ ਲਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗ! ਕਿ ਬੋਤਲ ਲਫਜ਼ ਤਦੋਂ 
(੧੮੧੭ ਈ: ਤਕ ਪਰਵਿੰਰਤ ਨਹੀਂ` ਸੀ । ਕੁਛ ਸਮੇ ਬਾਦ ਇਹੋ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੂਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 
ਕਰਕੇ ਛਾਪੀ ਗਈ, ਉਸ ਵਿਚ ਬੀ ਪਦ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ । ਇਸ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਤ ਪਰ 
ਇਕ ਇੰਡੈਕਸ ਅੰ ਗੇਜ਼ੀਤੋ' ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ,ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ 
ਵਿਚ ਔੰਰੋਜ਼ੀ ਲਵਜ਼ “ਬਾਣਲ? ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਅਰਬਾਂ ਵਿਚ “ਏਤਲ” ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ; 
ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਤਕਨੇ ਵਿਚ ਅੰ ਮੌਰੋਡ) ਪਦ ਬਟੈਲੀਅਨ ਤੇ ਪਲੈਟੂਨ ੮ ਅਰਬਾਂ ਵਿਚ 
ਪਦ “ਪਲਫਨ! ਦਿਤਾ ਹੈ । ਪਤ ਲਗਾ ਕਿ ਤਦੋਂ ਆੰਗ੍ਰੇਦ ਤੋਂ ਵਿਗੜਕੇ ਬਣਿਆਂ “ਪਲਫਨ! 
ਲਫਦ ਤਾਂ ਆਮ ਪਰਵਿਰਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 

[ਬਾਕੀ ਟੂਕ ੯੪ ਅਗਲੇ ਪੇਨੇ ਦ ਦੇਣ, .ਪ੍ਭੂ” 



_ਐ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____ ( ੫੪੭੩) ਫਿਤੁ ੫ । %ਮ ੧੨, 
ਇਮ ਬਾਕ ਅਲਾਯੋ । ਹਰਿਗੁਪਾਲ ਕੋ ਭਲੋ ਸੁਨਾਯੋ। “ਸੰਭ ਸਿਖਹ 
ਸੁਨੀਅਹਿ ਚਿਤ ਲਾਈ । ਮਨ ਕੇ ਸ੍ਰਾਦ ਜਿਤਿਕ ਸਮੁਦਾਈ'॥੧੩॥ਬਿਰੇ 
ਨਿਕਣ ਸੁਨਿ ਬੋਲੋ ਸੋਈ"। “ਸਾਦ ਸਕਲ ਜਿਹਵਾ ਕੋ ਹੋਈ”। “ਸ਼ਹਾਦ 
ਕਰਮ ਕੇ” ਕੋਚਿਤ ਕ੍ਹੈਂ=। ਕੋਚਿਤ ਕਹੈਂ “ਜੀਵ ਕੇ ਅਹੈਂ?॥ ੧੪ ॥ ਭਾਬੈ 
ਕੋ “ਸੁਭਾਵ-ਕੋ ਹੋਇ? । ਕੋ ਕਹਿ “ਧਰਮ ਦੇਹਿ” ਕੋ ਜੋਇ? । ਹਰਿਗੁਪਾਲ 
ਬਨੀਆਂ ਸਿਖ ਕਹੈ। “ਸ੍ਹਾਦ ਸਿਦਕ ਜੀਵਹਿ ਕੋ ਅਹੈਂ” ॥ ੧੫॥ ਤਿਸ ਤੇ 
ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਕਹਿ ਤਿਸ ਬੈਰਾ/ਪਿਤਾ ਬਿਸ੍ਰੈਭਰ ਦਾਸ ਸੁ ਤੋਰ॥ ਸੁਨਿ ਸਿੱਖਾ 
ਸਿਖ ਸਿਦਕੀ ਸੋਇ । ਕਹੁ ਤਿਸ ਸੈਗ ਮਿਲਿਨਿ ਜਬਿ ਹੋਇਂ॥੧੬॥ਦੌਹਰਾ 
॥-ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਜੁ ਭਾਵ ਕਾ” ਦਯੋ ਸੁ ਤੇਰੇ ਪਾਸਤਿਸ ਕੋ ਲੀਨੋ ਹਮ 
ਅਬੈਂ ਕਰਹੁ ਨ ਕੈਸੇ ਆਸ-” ॥ ੧੭ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਹਰਿਗੁਪਾਲ ਸੁਨਿ ਕਾਨ 
ਬਖਾਨਾ । ਪਪ੍ਰਕੁ ਜੀ ! ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨ ਜਾਨਾ । ਮੈਂ ਭੀ ਸਿਖ ਹੋਂ ਰਾਵਰ 
ਕੋਰਾ।ਸਮੁੜਾਵਨਿ ਕੀਜੈ ਪੁਨ ਢੇਰਾਂ ॥੧੮॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸ਼੍ਹੀ ਮੁਖ ਤੇ ਮੁਸ- 
ਕਾਈਤਰਕ ਕਰਤਿ ਬੋਲੇ ਸਮੁਝਾਏ। “ਹਮਰੀ ਸਿੱਖੀ ਤੈਂ ਕਬਿ ਪਾਈ ?। 
ਦਾਸ ਬੈਸ਼ਨੋ ਕਾ ਤੁਮ ਭਾਈ” ॥ ੧੯ ॥ ਕ੍ਰਿਯਾਵਾਨ੯ ਕੋ ਖੋਜਨਿ ਕਰੀਏ । 
ਤਿਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਿਦੇ ਨਿਜ ਧਰੀਏ।ਜੋ ਹਮ ਨੇ ਅਬਿ ਦੀਨ ਸੁਨੋਹਸਮੜੈ 
ਤੇਰੋ ਪਿਤ ਹਰੈ ਜੇਹਾ” ੨੦ ॥ ਹਰਿਗੁਪਾਲ ਬਨੀਆ ਤਤਕਾਲਾ । ਪਛ 
ਅਰਬਿੰਦਨੇ ਪਰ ਧਰਿ ਭਾਲਾ । #ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਢੇ ਪਤਿਸ਼ਾਹੂ । ਰਖਹ 
ਰਖਹੁ ਨਿਜ ਚਰਨਨਿ ਮਾਹੂ॥ ੨੧॥ ਨਹਿੰ ਛੋਰਹੁ ਮੂਰਖ ਮਨ ਮੇਰਾਂ । 
ਮਹਿੰਮਾ ਮੈਂ ਨ ਲਖੀ ਤਿਸ ਬੇਰ? । ਪੀਠ ਠੋਕਿ ਕਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਜੋ। 
“ਜਾਨੇ ਦੁਆਦ ਮਨ ਦੇ ਜੰ? ਕੁ ਹਨ । “ਜੇ (ਸਿੰਘ) ਕੌਲ ਖੜੇ ਹਨ ਓਹ)੬ਲੇ । ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ ਸਵਾਦ ਕਰਮ ਦੇ ਹਨ। “ਦੇਹੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈਨ । “ਜੀਵ ਲੂੰ ਤਾਂ ਸਿਦਕ ਦਾ ਸੁਆਦ ਹੈ । 
ਓਤਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਦਿਉ ਕਹੀਂ/ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਾਕ(ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ? ਦਰੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੈਸ਼ਨੋ 
ਦਾ ਦਾਸ਼ ਹੈ`। ੯ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ । "”ਜੈਸਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ) ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਸਮਬੇਗਾਂ 1 
“੨੩ [ ਪਿਛਲੇ ਏਨੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦੂਕ ] 

ਅਰਬਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਪਰ “ਏਤਲ? ਪਦ ਪੁਵਿਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋ ਕੋਸ਼ਕਾਰ ਨੇ.ਉਸ 
ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪਦ ਦੀ ਥਾਵੇ' ਨਹੀਂ ਵਰੇਤਿਆ । ਸੋ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ?ਨ ੧੮੧੭ ਈਂ: 
ਅਰਬਾਤ ੧੮੭੪ ਬਿ: ਵਿਚ ਤੇ ਢੇਰ ਮੰਗਟੋਂ “ਕ ਪਦ ਬੋਤਲ ਦਿੰਦ ਵਿਚ ਬੀ ਆਮ ਪੂਵਿਰਤ 
ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ । ਤੇ ਜੋ ਲੇਖਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਓਹ ਸੈਮਤ ੧੭੮੧ 
ਯਾ ੧੭੯੧ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ੧੮੭੪ ਬਿ: ੨” ਢੇਫ ਮਗਰੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋ' ਇਹ 
ਲਵਜ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੇ ਚੁੱਕਾ ਸੀ । ਇ / ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਤੇ ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਆਖੇਪਕਾਰ-ਦੇ ਹਸਤਾਂਖੇਪ 
ਟੋਣ ਦਾ ਵੀ ਪੂਬਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ । 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੪੭੫ , ._ਰਿਤੂ ੫ । ਅੱਸੂ ੧੨, 

€ਹਮਰੋ ਹਰਖ ਦੈਖ ਨਹਿੰ ਰਹ੧॥੨੨॥ਅਬਿ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਯੋ ਉਠ ਪਗ ਛੋਰਿੰ। 
ਸੁਨਿ ਬੈਠਕੋ ਲਖਿ ਅਪਨੌਖੋਰ'।ਪੁਨ ਅਠੰਦਪੀਰ ਬਸਯੋ ਮਹੀਨਾ।ਦਰਸ਼ਨ 
ਕਰਤਿ ਰਹਜੋ ਸੁਖ ਲੀਨਾ ॥ ੨੩ ॥ ਚਲਨ ਲਗਜੋ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਗੁਰ ਦਯੋ । 
€ਆਪ ਖਾਉ ਘਰ ਦਿਹੁ ਜੋ ਲਹਜੋ? । ਬਖਸ਼ੋ ਸਰਬਲੋਹ ਕੋ ਕੜਾ । ਤੋਲੋ 
ਚਾਰ ਤੋਲ ਕੋ ਘੜਾ ॥੨੪॥ ਰਿਦੇ ਕਾਮਨਾਂ ਜੇਬਿ ਕਬਿ ਹੋਇ। ਇਸ ਕੌ 
ਪੂਜਹੁ ਪੁਰਵਹਿ ਸੋਇਲੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਦਰਬ ਪੰਜ ਸੇ ਦਯੋ 
ਚੜਾਇ॥੨੫ਮਾਰੁਖ਼ਸਦ ਹੁਇ ਗੁਰ ੩ ਚਲਿ ਪਰਿਯੋਮਾਰਗ ਮੈਂ ਬਿਚਾਰ 
ਚਿਤ ਕਰਿਯੋ=ਖਟ ਸੈ ਧਨ ਗੁਰ ਕੌ ਹਮ ਦਯੋਬੇਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਹ ਕੜਾ ਹਮ 
ਲਯੋ॥੨੬॥ਭਾਇ ਲੈਨ” ਕੋ ਕਹਯੋ ਸਨੋਹਾ-। ਗਮਨਤਿ ਬਨੀਆ ਸੋਚਤਿ 
ਏਹਾ । ਪਹੁੰਚਯੋ ਜਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਚਮਕੌਰ । ਚਲਯੋ ਜਾਤ ਆਗੇ ਤਿਸ ਠੋਰ 
॥ ੨੭ ॥ ਧਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਂਜਰੀਆਂ ਰਾਹੀ । ਮਿਲਯੋ ਬਿਲੋਕਤਿ ਬੂੜਤਿ 
ਸਭੇਹੀ । “ਕਿਤ ਤੇ ਆਯੋ” ਸਿੱਖਾ ਕੌਨ ! ਕਿਤ ਕੋ ਜਾਤ;ਕੌਨ ਪੁਰਿ ਭੌਨ? 
॥੨੮॥ਸੰਸੈਂ ਅਹਾਰ ਕਰਨ ਕੋ ਜਾਨਿ।ਅਹੈ ਤਯਾਰ ਕਰਿ ਲੀਜੋ ਖਾਨਪੁਨ 
ਜਿਤ ਬਾਂਛਹੁ ਤਹਾਂ ਪਯਾਨੰਹੁ। ਅਖਨ ਬਾਰਤਾ ਸਕਲ ਬਖਾਨਹੁ॥੨੯॥ 
ਹਰਿਗੁਪਾਲ ਸੁਨਿ ਬਾਕ ਅਲਾਯੋ । “ਗੁਰ ਕੋ ਸਿੱਖ ਦਰਸ ਹਿਤ ਆਯੋ । 
ਦੱਖਣ ਮਹਿ ਉਜੈਨ ਪੁਰਿ ਬਾਸੀ/ਇਤੀ ਦੂਰ ਤੇ ਆਯੋ ਪਾਸੀਂ੩੦॥ਕਰਿ 
ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦਈ ਅਕੋਰ। ਬੈਦੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਕਰ ਜੋਰਿ । ਤਊ ਨ ਖੁਸ਼ੀ 
ਭਯੋ ਮਨ ਮੇਰੋ । ਕ੍ਰਿਯਾ ਬਿਥੈ ਗੁਰ ਆਛ ਨ ਹੇਰੋ ॥੩੧॥ ਰੁਖਸਦ ਬਿਖੈ' 
ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਦਯੋ”। ਸੁਨਤਿ ਧਯਾਨ ' ਸਿੰਘ ਬੂਝਤਿ ਭਯੋ। “ਕਹਹੁ ਕਹਾਂ 
ਬਚ ਕਹਜੋ ਗੁਸਾਈ । ਤੁਮ ਕੋ ਦਯੋ” ਸੁ ਦੇਹੁ ਬਤਾਈ?॥ ੩੨॥ ਹਰਿ 
ਗੁਪਾਲ ਤਬਿ ਕਹਜੋ ਪ੍ਰਸੇਗ । ਧਯਾਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰ ਸਿਖ ਕੇ ਸੇਗ । ਪ੍ਰਥਮ 
ਬਾਪ ਮੇਰੋ ਸਿਖ ਹੋਯੋ । ਸੋ ਧਨ ਦੇ ਕਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਯੋ॥੩੩॥ਦਯੋ ੫ਚ ਸ਼ੇ 
ਮੈਂ ਅਬਿ ਆਨਿ । ਰਹਯੋ ਮਾਸ ਲਗ ਦਰਸ਼ਨ ਠਾਨਿ । ਮੋਰ ਖਿਤਾ ਨੇ ਦੇ 
ਉਪਦੇਸ਼ । ਇਤੀ ਦੂਰ ਭੇਜਜੋ ਪਰਦੇਸ਼॥ ੩੪ ॥ ਖਟ.ਸੈ ਢਰਬ ਗੁਰੂ ਨੌ 

“ਰੇਟ । “ਸੋਂ ਸਾਖੀ ਮੂਜਬ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਚਾਹੀਏ ੍੍ ਦਾ ਬਚਨਾਂ ਯੋਥਾਂ:-“ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਬਖਸ਼ੀਸ ਦੀਆ ਕੜਾ, ਅਤੇ ਬਚਨ ਭੈਚਡੈਂ ਕ:” । =ਮਾਜਰੀ ਪਿੰਡ ਦਾ । ੧(ਗੁ ਗੁਰੂ ਜੀ) ਪਾਸ । 
ਪਗ੍ਦਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ । “ਦੱਸ ਖਾਂ ਕੀਹ ਬਚਣੱਤੈਨੂੰ ਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ।-“ਜੇ ਵਸਤ ਤੈਨੂੰ 

`_ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਏ ਜੋ ਸਾਖੀਦੀ ੭੪ ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਆਰੈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 



ਮਰ ਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੦੩੭੬ ) -ਚਿਤੁ ੫। ਲੰਹੂ ੧੨, 

ਲੀਨ । ਬਚਨ ਭਾਉ ਕਾ ਇਕ ਅਬਿ ਦੀਨ । ਗਿਨਤਿ ਗਟੀ ਇੱਤਕਾਵਿ 
ਬਤਾਵਤਿ । ਚਲਯੋ ਜਾਤ ਘਰ ਕੋ ਪਛੁਤਾਵਤਿ” ॥ ੩੫ ॥ ਸੁਨਿਕੈ ਧਜਾਨ 
ਸਿੰਘ ਉਰ ਜਾਨਾ ।-ਗੁਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਹੀਨ 'ਮਹਾਨਾ-। “ਸੁਨਿ ਸਿੱਖਾ ! ਤੂੰ 
ਹੈਂ ਮਮ ਭਾਈ । ਘਰ ਕੋ ਚਲਿ ਅਹਾਰ ਲਿਹ ਖਾਈ॥੩੬ ॥ਮਤ ਪਛੁਤਾਵ 
ਕਰਹੁ ਮਨ ਮਾਂਹੀ!। ਇਿਮ ਕਹਿ ਲੇ ਗਮਨੜੋ ਮੈਗ ਤਾਂਹੀ । ਆਛੀ ਥਾਂਇ 
ਬਿਠਾਇਸ ਜਬੈ । ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀ ਦੋਨਹੁੰ ਤਬੈ. ॥੩੭ ॥.ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਅਹਾਰ 
ਅਚਾਯੋ। ਕਹਿ ਕਰਿ ਅਪਨੇ ਘਰ ਠਹਿਰਾਲੋ । ਸੁਪਤ ਜਥਾ ਸੁਖ ਰਾਤਿ 
ਬਿਤਾਈ । ਭਈ ਪ੍ਰਾਤ ਚਲਿਬੋ ਚਿਤ ਭਾਈ ॥ ੩੮ ॥ ਧਜਾਨ ਸਿੰਘ ੍ 
ਭਾਖਕੋ ਤਿਸ ਬੇਰੀ/ਸਨਿ ਸਿੱਖਾ!ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀਗੁਰ ਕੋ ਬਚਨ ਹਮੇ ਦੇ 
ਜਾਇ । ਖਟ ਸੈ ਜਨ ਅਪਨੋ ਲਿਹੁ ਪਾਇ ॥ ੩੯ ॥ ਦੋਹਰਾ" ॥-ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ 
ਕਾ ਸਤ ਵਣਜ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਕਾ ਭਾਉ” । ਦਗਾ ਸਿੱਖ ਮਮ ਨਾ ਕਰੈ ਪਾਨੀ 
ਅੰਨ ਭੁਗਾਉ-॥੪੦॥ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਗੁਰਵਾਕ ਪਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਇ” । 
ਜੇ ਕੁੱਖਾ ਤੂੰ ਦਾਮ ਕਾ ਲੀਜੈਂ ਅਪਨੇ ਪਾਇ'?॥ ੪੧ ॥ ਰੌਪਈ ॥ ਬਨੀਆ 
ਸਿਖ ਬੋਲੋ ਹਰਖਾਵਤਿ । “ਧਨ ਕੀ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਮੁਹਿ ਭਾਵਤਿ । ਬਚਨ 
ਗੁਰੂ ਕੇ ਭਾਵਤਿ ਨਾਂਹੀ । ਦੇਹ ਦਰਬ ਲੀਜਹਿ ਨਿਜ ਪਾਰੀ” ॥ ੪੨॥ 
ਸੁਨਿਕੈ ਧਕਾਨ ਸਿੰਘ ਲਲਚਾਯੋ।ਜਹਿ ਕਹਿ ਤੇ ਧਨ ਜਜੋਂ' ਕਕੋਂ ਲਯਾਯੋ। 
ਸਦਨ ਬਿਭੂਖਨ ਤਰਨੀ ਬਾਲਾ” । ਗਿਰਵੀ ਸਗਰੇ ਧਰਿ ਤਤਕਾਲਾ ॥ 
੪੩॥ ਆਨਕੋ' ਖਟ ਸੈ ਦਰਬ ਬਟੋਰਿ/ਹਰਿਗੁਪਾਲ ਕੋ ਦੇ ਕਰ ਜੋਰਿਓਪੰਚ 
ਰਜਤਪਣ ਦਏ ਸਵਾਇ””। “ਧਨ ਕੋ ਬਯਾਜ ਲੇਹੁ ਸੁਖ ਪਾਇ? ॥ ੪੪॥ 
ਬਨੀਏਂ ਲੇ ਧਨ ਮਨ ਹਰਿਖਾਯੋ।ਨਹਿੰ ਜਾਨਤਿ ਜੜ" ਸਕਲ ਗਵਾਯੋ।- 
ਧਯਾਨਸਿੰਘ ਹਾਰਯੋ-ਉਰ ਜਾਨੈ"'ਅਪਨਆਪ ਕੋ ਚਤੁਰ ਪਛਾਨੈ"'॥੪੫॥ 

੧ਇਹ ਗੁਰੁ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਦਾ ਦੇ ਸਿਆ ਗਿਆਹੈ । “ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਣਜ ਨੱਚ ਦੀ ਟੇਵੇ 
`_ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ । ਮੰਨ ਪਾਣੀ ਭਾਵ ਭੋਜਨ ਛਕਾਵੇ । “ਜੇ ਤਾਂ 
ਪਤ ਹੈ ਤੇਨੂੰ ਤਾਂ (ਟੂ ਕਾ ਵਚਨ ਅਪਨੇ) ਘਰ _ਲੋਜਾਹ । “ਅਪਣਾ (ਧਨ) ਲੈ ਲਓ। 
੬ਬਚਨ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ੨ ਅਪਣੇ ਪਾਸ ਲੈ ਲੈ । “ਆਪਣੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ । 
ਦਸ਼ਾਟੇ ਉਸੇ ਵੇਲੋ ਗਿਰ ਰੱਖਕੇ । ੯ਹੱਬ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ । ਵੱਧ । ₹੧?ਰਖ । 
੧੧ਬਣੀਆਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਰਿਆ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । "ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਤਰ ਪੰਛਾਣਕੇ 
(ਵਿਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਟਿੰਦਾ ਹੈ:-) । 



; ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ (੫9੭2) ___ਰਿਤੁ ੫। ਅੱਸੂ ਬੋਝੇ 
-ਕਹਾਂ ਬਚਨ ਮੂਰਖ ਨੰ ਲਯੋ'।ਸਭਿ ਕਿਛ ਬੈਚਿ ਦਰਬ ਮੁਹਿ ਦਯੋਂ।ਗਯੋ 

ਹੁਤੋ ਜ੍ਯੋਂ ਮੇਰੋ'। ਇਸ ਨੋ ਸਭਿ ਕਿਛ ਕੀਨ ਨਿਬੇਰੋ” ॥ ੪੬॥ 

ਅਬਿ ਮੈਂ ਜੀਤਿ ਲਈ ਸਭਿ ਬਾਜ਼ੀ-। ਇਕ ਨਿਸ ਬਸਯੋ ਔਰ ਹ੍ਰੈ ਰਾਜ਼ੀ“। 

ਭਈ ਪ੍ਰਾਤਿ ਤੇ ਪੰਥ ਪਧਾਰਾ। ਜਾਨਤਿ ਧਯਾਨ ਸਿੰਘ ਕੌ ਹਾਰਾਂ ॥੪੭॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰਿਬੇ ਪੰਚਮ ਰੁਤੇ 'ਸਿੱਖਨਿ” ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨ£ ਨਾਮ ਦ੍ਰਾਦਸ਼ਮੇ 

ਅੰਸੂ॥ ੧੨॥ `___ ੧੩. |ਬਿਸ਼ੰਭਰ ਦਾਸ ਉਜੈਨੀ | । 

ਵਹਰਾ ॥ #ਪੁੰਥ ਚਲ੧ ਤਬਿ ਬਾਨੀਆ ਹਰਿਗੁਪਾਲ ਜਿਸ ਨਾਇ।ਗੁਰ ਤੇ 

ਲਯੋ ਕਰਾਹ ਕਛੁ ਬੈਧਿ ਗਾਂਠ ਮਹਿ ਜਾਇ॥੧।ਇਕਦਿਨ ਖੋਲਕੋ ਦੇਖਿਕੈ 

ਜੋ ਕਰਾਹੁ ਸੋ ਮਾਸਾ । ਦੇਖਤਿ ਹੀ ਲੱਜਾ ਕਰੀ ਧਰੀ ਬੈਧਿ ਗਠਤਾਂਸ” 

॥੨॥ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪਰ ਖਿਬਨੋ-ਭਲੋ ਬਤਾਯੋ ਦੇਵ। ਮਾਸ ਖਾਇ ਬਿਨਸੈ 

-ਧਰਮ ਕਯਾ ਕੀਨਾ ਸਤ! ਸੇਵ”-॥ ੩ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਨਿਜ ਪੁਰਿ ਕੇ ਮਗ 

ਗਮਨਜੋਂ ਗਯੋਏਕ ਨਗਰਬਡ ਆਵਤਿ ਭਯੋ/ਤਹਾਂ ਦੇਖਿ ਕੀਨਸਿ ਬਿਉ- 

ਹਾਰ । ਮੁਕਤਾ ਪੰਨਾ ਪਰਖਿ ਉਦਾਰ॥੪ਮਕਰਿ ਖਰੀਦ ਪੁਨ ਆਰੀ ਚਾਲਾ। 

ਪੁਨ ਪੁਰਿ ਪਾਲੀ ਆਇ ਬਿਸਾਲਾਂ । ਤਿਸ ਮਹਿ ਬੇਚ ਢਿਯੇ ਸੋ 

ਰਤਨ । ਪਾਯੋ ਲਾਭ ਮਹਾਂ ਕਰਿ ਜਤਨ ॥ ੫ ॥ ਜਮਾਂ ਕੀਨ ਧਨ ਤੀਨ 

ਹਜ਼ਾਰ/ਠਿਜ ਘਰਿ ਪਹੁੰਚਨੋ ਕਰਿ ਬਿਉਹਾਰਾ।ਪਿਤ ਸਿਉ' ਮਿਲਯੋ ਜਾਇ 

ਸੁਖ ਪਾਲੋ । ਦਰਸਜੋ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ” ਬਤਾਯ ॥ ੬॥ ਸਰਬ ਦਰਬ ਕਰ- 

ਗਰਬ ਢਿਖਾਯੋ੯। “ਕਰਕੋ ਬਣਾਜ ਮੈਂ ਮਗ ਮਹਿ ਲਯਾਯੋ?। ਨਿਜ ਸੁਤ 

ਪਿਖਕੋਉ ਬਿਸ੍ਰਭਰ ਦਾਸ । ਬੂ=3ੋ ਸਭਿ ਬ੍ਰਿਤੋਤ ਤਿਸ ਪਾਸ ॥ 7 ॥ ਕਿਮ 
ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਲੋ ਪਤਿਯਾਰਾ” ? ਕਹਾਂ" ਮੇਲ ਭਾ ਕਹਾਂ ਉਚਾਰਾ”” 

ਹਰਿ ਗੁਪਾਲ ਤਬਿ ਖੋਲਜੋ ਪਾਲੇ । ਦਯੋ ਪਿਤਾ ਕੇ ਹਾਬ_ ਸੈਭਾਲੋ ॥ ੮ ॥ 

੧ਰਖ (ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ) ਨੇ ਬਚਨ (ਖਰੀਦਕੇ) ਕੀਹ ਲੀਤ: ਹੈ । ੨(ਘਰ ਦਾ) ਸਭ ਕੁਛ ਵੇਚਕੇ 

ਧਨ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਟੈ । “ਜਿਵੇ ਨੇਰਾ ਪਹਿਨੋ' ਗਵਾਚਿਆ ੮ ਇਆ ਸੀ (ਧਨ) । “ਤਿਵੇਂ 

ਇਸ ਨੇ ,ਆਪਣਾ) ਸਭ ਕੁਛ ਨਿਝੇੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । “ਇਕ ਰਤ ਰਾਨ। ੨ ਠੇ ੮ੋਰ ਰਿਹਾ । 

੬ਕੜਾਹ ਮਾਸ (ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, । “ਰੰ ਢ ਈਨ੍ਹਟੇ ਤਿਸਦੀ (ਆਪਣੇ ਪਾਸ) ਟੱਖੀ । “ਕੀਹ ਸਤ 

_ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ (ਪਿਤਾ ਨੇ) । (ਅ) ਕਿਹੋ ਜਿਟੇ ਸਤ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਹੈ ( ਪਿਤਾ ਨੇ ਊ )। 

੯ਸਾਰਾ ਧਨ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ (ਪਿਤਾ ਨੂੰ । ਪ੍ਰੀਖਿਆ । ""ਕੀਕੂੰ । "ਕੀ ਬਚਨ 

ਦੋਏ। #ਇਹ ਸ੍ ਸਾਖੀ ਦੀ ੭੫ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਹੈ । ਪ੫੪=ਤਿਹ। 

ਤਪਾਲੀ ਇਕ ਨਗਰ ਹੈ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਜੈਨ ਤੋਂ ਦੇ ਢਾਈ ਸੌ ਮੀਲ ਉਹੇ ਹੈ । 

ਊਉਪਾ£=ਲਯਨੇ । 



ਸ਼ੀ ਰੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸਰਜ।__ (੫੪੭੮) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰਸੂ ੧੩, 
ਲੇ ਜੁਤਿ ਭਾਉ"ਬਿਸ੍ਰੋਭਰਦਾਸ। ਯੰਰ ਸਿਰ ਦਿਗ ਪਰ ਹਰਖ ਮਹਾਂ ਸਸੁੱਛ 
ਕਰਾਹ ਨਿਹਾਰਨਿ ਕੀਨਾ । ਸਭਿ ਕੁਟੈਬ ਕੌ ਬੈਟਿ ਸੁ ਦੀਨਾ ॥ ੯॥ ਜਥਿ 
ਬੈਟਜੋ ਅਰ ਖਾਯੋ ਸਬੈ । ਹਰਿਗੁਪਾਲ ਬਿਸਮਾਯੋ ਤਬੈ। ਕਹਯੋ ਅਚੈਗਾ ਪਿਤ ਕੇ ਸੈਗ । ਜਿਮ ਗੁਰ ਕੋ ਅਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਮੈਗ” ॥ ੧੦ ॥ ਅਗ ਮਹਿ 
ਪਿਖਜੋ ਮਾਸ ਢਿਗ ਜੋਇ।ਅਬਹਿ ਕਰਾਹੁ ਪਿਖਯੋ ਮੈਂ ਸੋਇ”।ਬੇਚਜੋ ਗੁਰ 
ਕੋ ਬਾਕ” ਸੁਨਾਯੋ“ਅਧਿਕ ਬਟੋਰਿ ਦਰੋਬ ਕੋ ਲਯਾਯੋ॥੧੧॥ਦੋਹਰਾ।ਪਿਤਾ 
ਧੁਨਯੋ ਸਿਰ ਯੌ ਕਹੜੋ “ਸੁਤ ! ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਸਾਯਤੋ ਕੋ ਭੋਜਾ ਲਾਭ ਹਿਤ 
ਤੂੰ ਲੇ ਆਯੋ ਕਾਚ॥੧੨॥ ਭਲੀ ਨ ਕੀਨੀ”ਪਿਤ#ਂਕਹੜੋਂ “ਦੇਖੜੋ ਪਰਚਾ 
ਨਯਨ' । ਹਿਯਾ ਮਲਿਨ“(ਪਰਤੀਤ ਨਹਿੰ,ਕ੍ਯਾ ਕਰਿ ਹੈਂ ਗੁਰ ਬਯਨ? ॥੧੩॥ਚੌਪਈ॥ਸੁਨਿ ਕੁਕਰਮ ਤਿਹ ਮਾਤ ਦੁਖਾਰੀ/“ਸੁਤ!ਕਜੋਂ ਭਾ ਗੁਰਬਚ 
ਬਿਵਲ਼ਰੀ"ਉਕਯੋਂ' ਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਭਈ ਉਰ ਤੋਰੇ ? ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਪਿਤਾ ਤਵ 
ਹੇਰੇ? ੧੪ ॥ ਹਰਿਰ,ਪਾਲ ਸੁਨਿ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤੋਂ । ਭਏ ਛਭਿਤ"” ਚਿਤ ਬਹੁ ਰਿਸ ਰਾਤੇ । ਕੰਚਭਿ ਭਯੋ “ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨ ਹੋਯੋਕ੍ਰਿਯਾ ਬਿਖੈ ਗੁਰ ਆਛ 
ਨ ਜੋਯੋ ॥੧੫॥ ਬਾਕ ਭਾਉ ਕੋ ਬੇਚਜੋ ਯਾਂ ਤੇ । ਖਟ ਸੈ ਦਰਬ ਲਿਯੋ ਸਿਖ ਤਾਂਤੇ । ਆਵਤਿ ਰਤਨ ਵਿਹਾਝੇ ਖਗੇ ਪੁਨ ਇਕ ਪੁਰਿ ਮੈ ਵੇਚਨ ਕਰੇ ॥ 
੧੬॥ਤੀਨ ਹਜ਼ਾਰ ਨਫੇ ਜੁਤਿ ਪਾਏ। ਇਮ ਧਨ ਤੋ ਧਨ ਲਿਯੋ ਵਧਾਏ । 

_ ਤੰ ਸਹੈਸੂ ਤੇ ਸਭਿ ਕਿਛ ਸਰੇ । ਕਾਰਜ ਕੌਨ ਬਾਕ ਸੋ ਕਰੇ ਊ॥੧੭॥ ਧਨ 
ਬਿਨ ਨਰ ਜਿਮ ਸਰ ਜਲ ਹੀਨ। ਪਰ ਬਿਨ ਪੰਛੀ ਹ੍ਰੈ ਦੁਖ ਖੀਨ"॥ਧਨ 
ਸਮੇਤ ਨਰ ਬਿਸ਼ਨੁ ਸਮਾਨ॥ਚਹੈ ਸੁ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪੁਮਾਨਾ?॥੧੮ ॥ਸੁਠਿ ਕੈ ਭਨਤਿ ਬਿਸ਼੍ਰੰਭਰਦਾਸ। “ਹੇ ਸੁਤ ! ਕੂਰੋ ਧਨ ਹ੍ਰੰ ਨਾਸ਼। ਕਹਾਂ ਦਰਬ 
ਕੋ ਉਰ ਹੈਕਾਰ । ਜਿਸ ਕੋ ਬਿਨਸਤਿ ਲਗੈ ਨ ਬਾਰ ॥੧੯॥ ਸਾਚਾ ਸਤਿ- ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਮੇਰ।ਤੌ' ਦੁਰਾਸ ਧਰਿ ਉਰ ਮੈਂ' ਹੇਰਾ'4ਬੁਧਿ ਉਤਾਵਲੀਹੈਬਹ ਤੇਰੀ । ਮਤਿ ਨਿੰਦਾ ਕਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਕੋਰੀ ॥ <੦ ॥ ਜੋ ਕਰਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੈਗ- "ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ । "ਰਸਤੇ ਦਾ ਹਾਲ । ਵੋਵੇਖਿਆ ( ਸੇਟੇ ) ਪਾਸ ਮਾਸ ਸੀ । $ਓਹੀ ( ਮਸ )। “ਕਰਾਮਾਤ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਕੇ ਵੀ । <ਹਿਰਦਾ ਤੇਰਾ ਮਲੀਨ ਹੈ । “ਫੇਰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਭਾਵ ਗੁਰ ਬਚਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ । €ਤੇਰੇ ਪਿਤ। ਨੇ (ਉਹ ਗੁਰ੍! ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਪਰਥੋ ਹਨ।_ “”ਦੁਯੀ । "''ਦੂਖੀ ਤੇ ਨਿਤਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦ। ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੁਧ ਪਾਠ ਚਾਹਤ “ਦੁਖਿਪੀਨ'=ਬਹੁਤਾ ਦੁਥੀ। "ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ । ੯੩” ਖੋਣੀ ਆਸ ਦਿਲ ਵਿਢ ਧਡਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ (ਗੁਰਾਂ ਵਂਪਾ/=ਸੂਤ [ `ਪਾ-ਸਹਿ। ਤ੍੍ਪਾ:-ਪੀਨ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___(੫੪੭੯) _ ਰਿਤ੫ ( ਲੰਸੂ ੧੩. 

ਚਲੋਂ । ਸਰਲ ਰਿਦਾ ਕਰਿ ਗੁਰ ਸੈਗ ਮਿਲੀ । ਤੋਂ ਬਿੱਸ੍ਹਾਮ ਪਾਇ ਤਨ 

ਤੋਰ॥ਚਾਰ ਦਿਵਸ ਜੀਵਨ ਜਗ ਕੇਰਾ॥੨੧॥ਧਨ ਕੋ ਦੇਖਿ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਭੂਲਾ। 

ਖੋਯੋ ਸਕਲ ਬਯਾਜ ਸਨ ਮੂਲਾ”। ਇਤਯਾਦਿਕ ਕਹਿ ਕਹਿ ਸਮੁਝਾਯੋ। 

ਹਰਿਗੁਪਾਲ ਕਯੋਂਹੁੰ` ਨ ਮਨ ਲਯਾਯੋ ॥ ੨੨ ॥ ਗੇਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰਿ ਭਾਉ 

ਬਿਹੀਨਾ।ਉਪਦੇਸ਼ ਨ ਠਹਿਰਾਵਨ ਕੀਨਾ” । ਕਰੀ ਮੌਨ ਪਿਤ ਜਾਨੀ ਮਨ 

ਮਹਿ-ਪਰਹਿ ਆਪਦਾ ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਮਹਿੰ-॥੨੩॥ ਨਿਜ ਪਤਨੀ ਜੁਤਿ 

ਬਹੁ ਬਿਲਖਾਵੈ” । ਕਛੁ ਪੁੱਤ ਪਰ ਬਸ ਨ ਬਸਾਵੈ। ਲਗਜੋ ਬਣਜ ਕੋ ਹਰਿ- 

ਗੋਪਾਲ । ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਹੋਯਹੁ ਦਰਬ ਬਿਸਾਲ ॥ ੨੪ ॥ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ 

ਬਣਜ ਕਮਾਏ । ਗਰਬਜੋ ਦੀਰਘ ਉਰ ਹਰਖਾਏਫੂਲ ਗਯੋ ਮੂਰਖ ਅਭਿ- 

ਮਾਨੀ । ਗਤਿ ਈਸ਼੍ਰ ਕੀ ਨਾਂਹਿਨ ਜਾਨੀ॥੨੫॥ਪੁਨ ਧਨ ਛੀਨ ਹੋਨਿ ਕੋ 

ਲਾਗਾ । ਤਬਿ ਗੁਰ ਦਿਸ਼ ਕੌ ਮਨ ਅਨੁਰਾਗਾਂ । ਪਰਜੋ ਪਿਤਾ ਕੋ ਪ
ਗ ਪਰ 

ਜਾਈ। “ਰਾਖਿ[ਰਾਂਖਚਲਿ.ਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ” ॥੨੬॥ ਸਭਿ ਕਟੇਬ ਇਕਠੋ 

ਹੁਇ ਗਯੋ। ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਚਲਿਬੋ ਕਿਯੋਕਰਮ ਕਮ ਪੰਥ ਉ
ਲੰਘਨ 

ਕੋ ਕਰਿ। ਆਏ ਧਯਾਨ ।ਸੰਘ ਮਾਜਰੀਏ ਘਰ ॥ ੨੭ ॥ ਸਹਿਤ ਕੁਟੈਬ 

#ਭੁਰਦਾਸ । ਮਿਲਯੋ ਭਾਉ ਧਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । ਸਿਵਰ ਕਰਾਇ ਅਹਾਰ 

। ਪੁਨ ਚਰਚਾ ਸਤਿਗੁਰਨਿ ਚਲਾਇਵ ॥੨੮॥ “ਧਯਾਨ ਸਿੰਘ ! 

ਸਠੀਅਹਿ ਚਿਤ ਲਾਈ । ਹਿਤਕਾਰੀ ਤੂੰ ਮਮ ਗੁਰਭਾਈ । ਸੁਤ ਤੋ ਬਚਨ 

ਭਾਇ ਕਾ ਲੀਨ” । ਬਿਦਤ ਸਦਨ ਪਹੁੰਚਮੋ ਤਬਿ ਕੀਨਿ“ ॥ ੨੯॥ ਅਬ
ਿ 

ਮੇਰੀ ਕਹੁ ਕਯਾ ਹੁਇ ਗਤੀ ? ਸੁਤ£ ਬਿਨ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਸ ਲਘੁਮਤੀ । 

ਅਬਿ ਤੁਵ ਹਾਥ ਅਹੈ ਨਿਸਤਾਰਾਂ । ਕਰਹੁ ਦੀਨ ਪਰ ਬਹੁ ਉਪਕਾਰਾ ॥ 
੩੦ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਮ ਪਰਸਨ ਹੁਇ ਜਾਵੈਂ । ਸੋ ਉਪਾਵ ਤੁਝ ਤੇ ਬਨਿ 

ਆਵੈ?। ਸੁਨਤਿ ਧਕਾਨ ਸਿੰਘ ਤਬਹਿ ਬਖਾਨਾਂ । “ਮੈਂ ਭੀ ਤੁਮ 'ਸੈਗ ਕਰੋਂ 

ਪਯਾਨਾ” ॥ ੩੧॥ ਇਮ ਕਹਿ ਸੁਪਤਿ ਬਿਤੀ ਜਬਿ ਰਾਂਤੀ । ਭਏ ਤਯਾਰ 

ਗਮਨੇ ਮਗ ਪ੍ਰਾਤੀ । ਚਲਿ ਅਨੰਦਪੁਰਿ ਪਹੁੰਚੇ ਆਇ।ਜਹਿ ਸੋਹੈ ਗੋਬਿੰਦ 

ਸਿੰਘ ਰਾਇ” ॥ ੩੨॥ ਸਗਰੇ ਧਾਇ ਪਰੇ ਗੁਰ ਚਰਨ । ਪ੍ਰਭੁ ਬਖ਼ਸ਼ੰਦ 

ਮਲ ਸਹਿਤ _ਬਿਆਜ । "(ਪਿਤਾ ਦਾ) ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਾ (ਦਿਲ ਵਿੱਚ) ਠਹਿਰਾਇਆ । 

ਘਅਫਸੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੧(ਤੂੰ) ਲਿਆ ਦ (ਮੁੱਲ) ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬਚਨ । “(ਜਦ) ਇਹ ਘਰ ਪੁੱਜਾ 
ਤਦ ਇਸਨੇ (ਮੋਟੇ ਪਾਸ) :;ਗਟ ਕੀਤਾ (ਭਾ :, ਦੱਸਿਆ) । ਝਜਿਸਦਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਧਾ ਹੀਨ ਤੇ 

ਤੂੰਡ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹੈ । “ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਟੂਪ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ੂਰਜ। ____ (੫੪੮੦) ਰਿਤੁ ੫। ਅਨੂ੧੩, 
ਰਾਖੀਅਹਿ ਸ਼ਰਨ” । ਅਵਲੋਕਤਿ ਕਲਗੀਧਰ ਹਸੇ । ਮਹਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ 
ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਗਿ ਰਸੇ' ॥ ੩੩॥ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਬੈਠੇ ਪਾਸ । ਅਪਰ 
ਬਾਤ ਨਹਿ ਕੀਨਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । ਡੇਰਾ ਕਰਿ ਉਤਰੇ ਪੁਰਿ ਮਾਂਹਿ । ਨਿਤ ਦਰ- 
ਸ਼ਨ ਬਾਂਛਤਿ ਚਿਤ ਚਾਹਿ ॥੩੪॥ ਭੋਜਨ ਕਰਤਿ ਦੋਗ਼ ਤੇ ਲੈਕੇ । ਬਾਸੁਰ 
ਤੀਨ ਬਿਤਾਵਨ ਕੈਕੈ । ਪੁੱਤ੍ਰ ਸਮੇਤ ਬਿਸ਼੍ਰੋਭਰ ਦਾਸ । ਆਯੋ ਪਛੁਤਾਵਤਿ 
ਗੁਰ ਪਾਸ ॥ ੩੫ ॥ ਆਰੀ ਖਰੋ ਭਯੋ ਕਚ ਬਦਿ । ਬਖਸ਼ਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਠਾਨਿ 

ਦ | ਹੈ ਪ੍ਰਭੁ ਪੂਰਨ ! ਬੀਰਜ ਭਲਾ । ਬ੍ਰਿੱਛ ਡਾਲ ਸੂਧਾ ਨਹਿ 
ਚਲਾ' ॥ ੩੬॥ ਹਮ ਮੂਰਖ ਥੋਟੇ ਮਨ ਕਾਮੀ । ਕ੍ਰਿਤਘਣ ਕਿਰਪਣ ਲੂਣ 
ਹਰਾਮੀ । ਨਾਮ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨ ਕਰਹਿ ਗ਼ੁਲਾਮੀ । ਤਊ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਆਪ ਹਹੁ 
ਸੁਆਮੀ ॥੩੭॥ ਬਿਰਦ ਗ਼ਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਤੁਮਾਗਾ । ਨਾਮ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ 
ਸੁਥ ਸਾਰਾ" । ਅਧਮ.ਉਧਾਰਣ ਸਦਾ ਸੁਭਾਊ । ਪਿਖਹੁ ਦਾਸ ਕੋ ਦੋਸ਼ ਨ 
ਕਾਉ॥੩੮॥ਬ੍ਰਿੱਛ ਡਾਲ ਸੂਧਾਂ ਅਬਿ ਕਰੀਯ੍ੰਹ । ਮੋ ਪਰ ਕ੍ਰੁਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ 
ਨਿਹਰੀਯਹਿੰ'। ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਪੰਕਜ ਬਿਕਸਾਏ । ਪੂਰਬ ਬਿਤਜੋ ਪ੍ਰਸੈਗ 
ਬਤਾਏ॥੩੯।ਸ਼ਰੀ ਨਾਨਕ ਸਿੱਧਨ ਸੋਗ ਮਿਲਿ ਕਰਿ/ਪਹੁੰਚੇ ਤੋਰ ਪਿਤਾਮਾ 
ਕੇ ਘਰ । “ਨਾਨ ਨਾਮ ਪਿਖੇ ਗੁਰ ਆਏ । ਅਨਿਕ ਰੀਤਿ ਕਰਿ ਸੇਵ 
ਰਿਬਾਏ॥੪੦॥ਚਲਿਬੇ ਤਯਾਰ ਭਏ ਜਿਹ ਸਮੇਂ,ਪੂਛੇ ਕੁਛ ਸੈਸੇ ਪਗ ਨਮੇ' 
ਹਸ ਕਰਿ ਸ਼ਰੀਨਾਨਕ ਕਹਿਂ ਬਾਤ।-ਜਬਿ ਤੂੰ ਔਗੰਹ ਧਰਿਹੈਂ ਗਾਤ ॥੪੧॥ 
ਦਸਮਾ ਜਾਮ ਰੋਇ ਹਖ਼ਾਗਾ । ਤਬਿ ਤੁਮ ਬੂਝਹੁ ਕਰਹਿ ਉਚਾਰਾ-- ਸੋ ਤੂੰ 
ਇਹ ਤਨ ਪੁਪਤਿ ਭਯੋ । ਦਸਮ ਸਰੀਰ ਇਹੀ ਹਮ ਭਯੋ ॥੪੨॥ ਬਚਨ 
ਵਰਬ ਸੋ ਧਰਜੋ ਅਮਾਨ” । ਚਹੋ ਸੋ ਪਜਾਰੇ ਪੂਛ ਪਛਾਨ”। ਤੁਮ ਨਾਨ੍ਹ ਸੋ 
ਹਮ ਗੁਰ ਤੋਰੇ । ਪ੍ਰਿਥਮ ਮਿਲਨ ਤੇ ਮੇਲ ਬਡੇਰੇ।੪੩॥ ਖ਼ਿਲਿਬੇ ਭਾਣਾ 
ਹਭੋ ਹਮਾਰਾ” । ਨਹੀਂ' ਦੋਸ਼ ਤਵ ਪੁੱਤ ਮਬਾਰਾ”। ਸੁਨਤਿ ਬਿਸ਼੍ਰਭਕ ਦਾਸ 
_ਅਚੰਭਾ । ਹਾਥ ਬੈਦਿ ਕਰਿ ਕਹਤਿ ਅਦੇਭਾ ॥੪੪ ॥ 'ਧਰਾਨ ।ਸਿੰਘ ਗਤ "ਦਾੜੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਨੇਦੂ ਮੇਹਰੀੰ ਨਾਲ਼ ਤੁਲ ਡੁੱਲ੍ਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ । ੧ਜਿਵੇ) 
ਬਿੱਛ ਦਾ ਬੀਜ ਤਾਂ ਭਲਾ ਸੀ ਪਰ ਡਾਲ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਟੁਰੀ (ਤਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ੍ ਭਲੇ ਬੀਜ ਦੀ ਵਿੱਗੀ ਭਾਲ ਹੈ । ੨ਸਾਰ ਸੁਖ ਦਾ (ਦਾਤ ?) । 9ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੈਖਦੇ। “ਨਾਂ 
ਟੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁੱਛ ਸੈਸ ਪੂ ਛਿਆ । 5(ਓਦੋ' ਦ) ਬਚਨ (ਰਹੇਪੀ) ਧਨ ਅਮਾਨਤ ਧਰਿਆ 
ਪਿਆ ਹੈ : “ਪੁੱਛ ਪੁਛ' ਲੈ । (ਅ) ਸਮਝਕੇ ਪੁਛ । "ਪਹਿਲੋਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹੀ (ਓਵੇਂ ਦਾ) ਬੜਾ ਮੇਲ ਹੈ । ੯ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਿਲਣ(ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੀ) ਭਾਣਾ ਸੀ । 



ਪਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ। ___(੫੪੮੧) ਦੇਤ ੫। ਅੰਜੂ ੧੪, 
ਵਣਜ ਸੁਚਾਲਾ' । ਭਈ ਸੈਪਦਾ ਸਕਲ ਬਿਸਾਲ।ਬਚਨ ਸਿਦਕ ਕੋ ਸੁਤ 
ਮਮ ਦੀਨਾ।ਅਬਿ ਚਾਹਤਿ ਹੋਂ ਸੋ ਮਮ” ਲੀਨਾ॥੪੫॥ ਗੁਰੂ ਕਹੜੋਂ “ਹਮ 
ਦੀਨੋ ਡੋਗਿਬਿਨਾ ਤੋਟ! ਜਿਸ ਤੇ ਧਨ ਹੋਹਿ । ਖਾਵਹੁ ਖਰਚ ਕਰਹ ਮਨ 
ਭਾਯਾ।ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਸਭਿ ਕਿਛੁ-ਵਧੈ ਸਵਾਯਾ॥੪੬॥ਤਊ ਜਾਨਿ ਜਹਿੰ ਨੇਤ 
ਬਿਸਾਲੇ। ਗਰਜ ਗਰਜ ਘਨ ਬਹੁ ਜਲ ਡਾਲੋਂ । ਤੂੰ ਪੋਮੀ ਇਕ ਸਮ ਹੀ 
ਜਾਨਾ” । ਤੁਵ ਸੁਤ ਸ਼ਰਧਾਂ ਹੀਨ ਮਹਾਨਾ ॥੪੭॥ ਸੇਵ ਭਾਵਨਾ ਤੁਵ ਮਹਿ 
ਜੈਸੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਾਤਿ ਉਠਿ ਤੈਸੇਂ”। ਇਮ ਕਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਮੰਦਰ 
ਗਏ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਨਿਸਾ ਬਿਤਏ ॥ ੪੮ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ 
ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਪੰਚਮ ਟੁਤੇ 'ਬਿਸ਼ੰਭਰ ਦਾਸ' ਪ੍ਰਨੰਗ ਬਰਨਟੰ ਨਾਮ ਤ੍ਰਤੋਦਸ਼ਮੋ ਅੰਸੂ । ੧੩ ॥ 

੧੪, [ਅਰਦਾਸਾਂ | । 

ਦੌਹਗਾ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਸਭਾ ਨ ਸਯ ਕਰੈਤਿ।ਸਿੱਖ ਬਣੀਆਂ 
ਤਬਿ ਨਮੋ ਕਰਿ ਬਿਰਕੋ ਨਿਕਟ ਭਗਵੈਤ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ 
ਗੁਰ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਬਖਾਨੇ । “ਕਹੁ ਸਿੱਖਾ ਇੱਛਾ ਕਯਾ ਠਾਨੇਂ ? ਹਮ ਪਗ ਕੋ 
ਨਿਰਮਿਲ£ ਸਿਖ ਅਹੈਂ । ਦਿਸ਼ ਦੱਖਨ ਮਹਿ ਇਕ ਤੂੰ ਰਹੈਂ ॥੨॥ ਦੱਖਣ 
ਬਿਥੈ ਸਿੱਖ ਹਹਿੰ ਥੋਰੇ । ਤੁਮ ਸਮਸਰ ਤਹਿ ਕੋਇ ਨ ਐਔਰੇ!। ਤਬਿ ਕਰ 
ਜੋਰਿ ਬਿਸ੍ਰਭਰ ਦਾਸ । ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਇਮ ਕਰਯੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥ ੩॥ “ਪੁਕੁ ਜੀ ! 
ਦਾਰਿਦ ਭਾ ਘਰ ਮੋਰੇ । ਸਕਲ ਪਦਾਰਥ ਹਤਿ ਭਏ ਥੋਰੇ” । ਪੂਰਬ ਕਰਹੁ 
ਸੈਪਦਾ ਭਾਰੀਪੀਛੇ ਪੂਛੋਂ ਮਮਤਾ ਟਾਰੀ ॥੪॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ 
ਮੁਸਕਾਏ । “ਵਧਹਿ ਸੈਂਪਦਾ! ਤਥਾ ਬਤਾਏ । “ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਘਰ ਜੈਹੋ 
ਜਬਿਹੂੰ । ਕਰਹੁ ਕਰਾਹੁ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੁ ਤਬਿਹੂੰ ॥ ੫ ॥ ਉਪਰ ਛਾਦ ਬਸਤ੍ਰ ਕੋ 
ਦੀਜੈ । ਪਾਠ ਅਨੰਦ ਤੀਨ ਕਰਿ ਲੀਜੈ । ਪ੍ਰਥਮ ਪਵਹੁ ਜਪ ਬੈਠਹੁ ਪਾਸ। 
ਸਤਿਗੁਰ ਹਿਤਦਿਹ ਪੰਚ ਗਿਰਾਸ"॥੬॥ਪੰਚ ਸਿੱਖ ਕੋ ਕਰਹੁ ਅਚਾਵਨ"। 
ਤਨ ਮਨ ਤੋ ਹਰੈ ਕੈ ਥਿਤ ਪਾਵਨ । ਰਹਤਿ ਅਰਦਾਸ ਭੇਵ ਜੋ ਜਾਨੈ। 
“ਧਿਆਨ ਨਿੰਘ ਦੇ ਵਣਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਹਣੀ ਟੁਰ ਪਈ । "ਮੈਂ । “ਜਿੱਥੇ ਨੇਤ (ਭਾਵੀ ਪ੍ਰਬਲ) 
ਹੋਵੇ । “$ਨੂੰ ਪੇਮੀ (ਅਸਾਂ ਅੰਦਰੋ' ਬਾਹੋਂ) ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜਾਣਿਆਂ ਹੈ। “ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਕੇ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਿਵੇ” ਹੀ (ਰਨ) ਕਰਨਗੇ । 5ਭਾਵ ॥ਧ ਰਿਦੇ ਵਾਲਾ । “ਨਾਸ਼ ਹੋਕੇ ਏੜੇ ਹੋ ਗਏ । 
ਪਹਿਲੇ (ਮੇਰੀ) ਦੌਲਤ ਭਾਰੀ ਕਰੋ । ੯ਵਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਮਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ । 
“ਭਾਵ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਲ ਵਿਚ ਪੰਜ ਛਾਂਦੈ ਪਾਓ । "ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲਾਓ ਮੁਰਾਦ 
ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ । #ਪਾ:-ਕਹਤਿ ( (ਤਾ=ਤੋਰ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ। ___ (੫੪੮੨) ___ ₹੩ ੫ । ਅੰਸੂ ੧੪. 

ਕਾ ਕਰਿ ਹੈ ਤਬਿ ਮੰਤ੍ਰ ਮਹਾਨੈ" ॥ ੭ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਰਹਿਤ ਅਰਦਾਸ ਜਿ 

ਜਾਨੀਐ ਕਯਾ ਕਰਿ ਹੈ ਤਬਿ ਮੰਤ । ਜਪ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਰ ਸਿੱਧਤਾਂ ਸਿਖ 

ਅਰਦਾਸ ਸਿਧਿ ਮੈਤ”॥ ੮ ॥ ਸਿੱਖ ਵਠਜ ਗੁਰ ਧਰਮ ਕੌ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵੈ 

_ਲਾਭ।ਬੋਲਿ ਬੁਲਾਵੈ ਸੈਗਤੀ ਦੇ ਕਰਾਹਕੀ ਸਾਂਭ”॥੯॥ਸੁਨਿ ਬੋਲਯੋ ਸਿਖ 

ਗੁਰੂ ਜੀ!ਦੇਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਕਠਨ।ਸਭਿ ਅਰਦਾਸ ਕੋ ਭੋਵ ਕਹੁ ਜਜੋਂਸਿੱਘਨਿ 

ਸੁਖ ਸਦਨ“॥੧੦॥ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ “ਸਿੱਖ ਸੁਨਿ ! ਕਰੋ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ । 

ਹੁਇ ਨ ਆਇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁੜ ਦਾਣਾ ਵਲ ਆਦਿ।੧੧॥ ਸੁਚ ਪਵਿੱਤ 

ਸਭਿ ਦਿਵਸ ਮੈਂ ਸੈਤ ਸਾਧ ਮੁਖ ਜਾਪ” । ਨਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋ ਕਾਂਜ ਸਰਿ” 

ਸੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਲਾਪ॥੧੨॥"ਧਰਮਬੀਜ”"';ਆਖੰਡ ਬਿਧਿ" ਸਫਲ 

ਪੂਰ ਇਹ ਤੀਨ"। ਕਸ਼ਟ ਹਰੈ” ਬੇਲੀ ਫਲੈ"“ ਗੁਰ ਪੂਜਕ" ਸਿਸ 

“ਭਾਵ (ਵੱਡੇ) ਵੱਡੇ ਮੰਤ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । (ਅ) ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਹਾਨ 

ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ' ਹੈ । “ਜਪੁਜੀ ਚ' ਪ੍ਰਯੋਗ (ਪਾਠ) ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਧੀ ? ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ 

ਉਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਦੇਣ ਜੋਗ ਹਨ । ੧(ਗੁਰੂ ਕਾ) ਨਿੱਖ (ਯਾਂ) ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ( ਲੈਕੇ ) ਧਰਮ 

ਦਾ ਵਣਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਰੁ,ਰੂ (ਤਿਸਨੂੰ) ਲਾਭ ਦੇਣਰੇ । $ਜਦ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਟੇਵੇ ਤਦ 

ਮੈਗਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜੇ (ਸਭ ਨੂੰ) ਕੜਾਹ ਦਾ ਛਾਂਦਾ ਦੇਵੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਂਭ=? ਭਾਲ: । ਵਿਆਹਾਂ 

ਵਿਚ ਜਦ ਨੱਜਣਾਂਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਠਾਈ ਆਦਿ ਘੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਉਂਦ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਧੌਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 
ਉਸ ,ਨੂੰ ਭਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ]। (ਅ) ਸੈਭਾਲ ਕੇ ਵਰਤਾਵੇ । “ਜੈਸੇ ਇਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੂਖ ਹੋਵੇਂ । 

੬ਜ (ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ) ਨਾਂ ਬਣ ਸੱਕੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗੁੜ, ਦਾਣਾ, ਫਲ ਆਦਿ । 2ਸੈਤ ਸਾਧ 

ਪਵਿੱਤ ਰਹਿਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੁਖੋਂ ਜਾਪ (ਜਪਦਾ ਰਹੇ) । (ਅੰ) ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪ ਜਪਾਵੈ । ਕੈਮ 

(ਰੇ ਟੰਦੇ ਹਨ ।੯ਸਮੂਹ, ਸਾਰੀਆਂ [£ਸ:, ਕਲਾਪ=ਸਮੂਹ] । “"ਇਬੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਟੁਰੀਆਂ 
ਰੋ ਣਤੀ ਵਾਰ । ""(ਪਹਿਲੀ ਅਰਦਾਸ-) ਧਰਮ ਅਨਕੂਲ ਬੀਰਜ ਦਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ । ਭਾਵ 

ਇਹ ਕਿ: ਵਿਵਾਹਿਤਾ ਸੂਹੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮੈਲ ਹੀ ਧਰਮ ਅਨਕੁਲ ਦੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ 

ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ #ਂਤਨ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਯੋਜਨ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਦੋਵੇ `ਤਾਂ 

ਜੇ ਲਿਰੀ ਪੂ ਬਿ੍ਤੀ ਨਾਂ ਵਰਤੇ ਪਰ ਸ਼ੁਭ ?ਤਾਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵਨਾਂ ਦੋਵੇ ਜਿਸ 

ਨਾਲ ਮੈਤਾਨ ਭਲੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ । (ਦਜੀ ਅਰਦਾਸ-) (ਗਰਭ ਹੋਏ ਦੇ) ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਧਣ 

ਲਈ (ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ) । "੧,ਤੀਜੀ ਅਰਦਾਸ-) ਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਭਾਵ ਗਰਭ 
ਪੂਰਿਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ । ਏਹ ਤਿੰਨ ਹੋਈਆਂ । ̀#ਚਉਬੀ-( ਪ੍ਰਸੂਤ ਪੀੜ ਦੇ) 

ਕਸ਼ਟ ਹਰਨ ਲਈ । “““ੰਜਵੀਂ-ਐਲਾਦ (ਸੁਖ ਪੂਰਬਕ) ਜੌਮਣ ਤੇ ਜੀਵਣੇਂ ਲਈ [ਵੇਲ 
ਵਫਲਨਾ=ਔਲਾਦ ਜੈਮਣੀ] । "੬ਫੇਵੀਂ-ਗੁਰੂ ਪੂਜਾ ਵੇਲੇ ਅਰਬਾਤ ਨੰਮੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਜੋ ਕੈਨ 

ਵਿਚ ਗੂਰ ਸੰਤ੍ਰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਸੁਣਾਈਦਾ ਹੈ। __ #ਪਾ:=ਕੋ ਲਾਪ=ਦਾ ਕਘਨ । 



ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ ' ( ੫੪੮੩ ) ਬਿਤੁ ੫ । ਅੱਸੂ ੧੪. 

ਸੀਨ'#॥੧੩॥ਅਬਹਿ ਕਹੇਂ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਜਿਮ ਸ਼੍ਰੀਮੁਖ ਕਹਿਦੀਨਫੇਦ 

ਬੈਦ ਕੁਛ ਗਿਨਤਨਹਿਂ;ਸਪਤਿ ਪ੍ਰਥਮ ਕੀ ਚੀਨ॥੧੪॥ਆਠੈਭੋਜੈਪੀਨ'। 

ਭੁਗ ਬਸਤ੍ਰਨਿ ਮਹਿ ਗੁਰ ਸੇਸਦੀਨ॥੧੫॥“ਖੁਲਾਵੈਬਾਲਕ ਤੁਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ 

ਦਸਮੀ ਕਰਿ ਅਰਦਾਸਤੀਨ ਗਰਭੇ ਪਰਸੂਤ ਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਘਰ 

ਗਾਸਾਂ॥੨੬॥“ਬੈਠਨਿ ਮੈਂ; ਪਰਸਾਦਿ ਮੈਂ; ਪਹਿਰਨ ਮੈਂ;ਹਇ ਰੋਗ/ਖੇਲਨ 

ਸੈਂ ਜੀਵ ਮੇਲਿ ਕਰਿ, ਸਥਿਰ ਮੈਂ; ਕਹੋ ਅਰੋਗ॥੧੭॥ਪੜਤੇ ਰਸਨਾ ਚੇਤ 

ਗੁਰ ਪਾਹੁਲ ਗੁਰ ਘਰਮੇਲੱ।ਭਈ ਚਤੁਰਦਸਪ੍ਰਥਮਕੀਕਰਿਅਰਦਾਸ'” 

ੇਤਵੀਂ-ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਅਰਥਾਤ ਜਦ ਭੈਣ ਯਾ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਬਣ ਧੇਂਦੀ 

ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । “ਫੈਦਾਬੈਦੀ(ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਦਰੁਸ
ਤੀ 

_ ਦੀ) ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕਰਨੀ । ਸਤ ਪਹਿਲੇ (ਮੈਂ ਕਹਿ ਆਯਾ ਹਾਂ ਓਹ) ਸਮਝ ਲੋਣੀਆਂ । 

੩ਅੱਠਵੀਂ-(ਬੱੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ) ਪਿਲਾਉਣ ਵੇਲੇ(ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਬੱਚਾ) ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ । ੧(ਨੌਵੀਂ) 

-ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ (ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ) ਦਾ ਬਸਤਰ (ਜੇ) ਵਾਧੂ (ਹੋਵੇ) ਦੇਣ ਲਗਿਆਂ, ਭਾਵ 

ਜਦੋਂ ਦਸ ਬਾਰਾਂ ਦਿਨ ਮਗਰੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਮੈਂਸਕਾਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਲਾ ਪਾਈਦਾ ਹੈ 

ਤਦੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਚਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਰਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਰਬ ਸਾਹਿਬ ਜੀਦੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਰੁਮਾਲਾਂ ਵਿੱ
ਚੋਂ 

ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇਪਾਉ ਵਜੋਂ` ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਸੋ_ਮੁਰਾਦ ਦਿਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 

ਸੈਸਕਾਰ ਵੇਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਨੌਵੀਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ । “ਦਸਵੀਂ-ਬੱਚੇ ਨੂੰ (ਜਦੋਂ ਅੰਨ) ਖੁਲਾਵੇ 

ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, (ਇਹ) ਦੱਸਵੀਂ ਅਰਦਾਸ ਭਾਵ ਦੁੱਧ ਛੁਭਾਉਣ 

ਤੇ ਅੰਨ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦੀ. ਹੈ । <ਯਾਰ੍ਹਵੀਂ-(ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਣਕੇ ਯਾਰਵੀਂ 
ਦੱਸਦੇ ਹਨ) ਤਿੰਨ ਗਰਭ ਦੀਆਂ (ਕਹਿ ਆਏ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਬੀਜ, ਆ ਬ੍ਰਿਧਿ, ਸਫਲ ਪੂਰ) 

ਦਿ ਹਾਂ ਤੇ) ਛੇ (ਹੋਰ ਦੱਸ ਆਏ ਹਾਂ) ਯਾਰਵੀਂ_ਗੁਰੁ ਘਰ 

ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕਰੇ) ਅਰਬਾਤ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਜਾਣ ਤਦੋਂ [ਦ
ਰਸ਼ਨ 

ਦਾ ਅਰਥ ਏਥੇ ਛੇ ਹੈ ਤੇ ਗਾਸ ਹੈ ਗਯਾਰਸ ਦਾ ਸੈਂਖੇਪ=ਯਾਰ੍ਹਵੀਂ । (ਅ) ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਘਰ 

ਗਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । “ਬਾਰਵੀਂ-(ਬੱਚੇ 

ਦੇ) ਬੈਠਣ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ, ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਹੋਰਨਾਂ ਜੀਵਾਂ (ਭਾਵ ਬੱਚਿਆਂ) ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ 

ਖੇਲਣ ਅਤੇ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਣੀ (ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਦਾ) ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਅਰੋਗ ਰਹੇ 

[ਸੰਥਿਰ ਮੈਂ=ਟਿਕਣ ਯੀ ਸੌਣ ਵੇਲੇ] । 'ਤੇਰ੍ਵੀਂ-ਪੜ੍ਨਾ (ਅਰੰਭ ਕਰਨ) ਵੇਲੇ ਰਸਨਾ 

ਨਾਲ ਗੁਰੂ ₹ਤੇ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ । €ਚੌਦਵੀਂ-ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਹੁਲ ਮਿਲਣ 

ਵੇਲੇ ਭਾਵ ਮੰਮਿਰਿਤ ਛਕਣ ਵੇਲੇ (ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ) । "ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਚੌਦਾਂ ਸੁਖਦਾਈ ਅਰਦਾਸਾਂ 

ਕਰਨੀਆਂ (ਇਹ) ਹੋਈਆਂ (ਸੋ ਸਿੱਖ) ਕਰੇ । 
#ਪੌਕ ੧੪ ਵਿੱਚ ਏਹ ਸੁੱਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਹਨ, ਏਹ ਗੋਣਤੀ ਛੋੜ ਕੇ ਕਈ 

ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੇ ਗ਼ਲਤ ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੪੮੪) ਰਿਤੁ ੫। ਔਸੂ ੧੪, 

ਸੁਹੇਲ॥੧੮॥ਸ੍ਰੰਮੁਖਵਾਕ।/ਪੰਦਵੀ।ਸ਼ਸਤ੍ ਧਾਰ ਸੇਲ । ਬਾਜੀ ਪੀਠ ਸਿੰਘ 
ਅਚਲਮੇਲ" ॥ ੧੯ ॥ ਸੋਲ੍ਹਵੀ' । ਮ੍ਰਿਗ ਦੁਸ਼ਟ ਮੇਲ । ਹੁਇ ਸ਼ਸਤ੍ਰਪੇਲਾ 
॥੨੦॥ ਸਤਾਰਵੀਂ' । ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦਿ । ਦੁਖ ਦੂਰ ਸੁਖ ਆਦਿ" ॥੨੧॥ ਅਠਾ- 
ਰਵੀਂ।ਅਆਗਿਆ ਕਾ ਸੈਜੋਗ । ਵਧੈ ਕਾਯਾਂ ਘਟੈ ਰੋਗੁਉ॥੨੨॥ਉਨੀਸਵੀਂ' । 
ਮਿਲੇ ਮੰਤ । ਸਤਿਗੁਰ ਮਹੈਤ' ॥ ੨੩॥ ਬੀਸਵੀਂ। ਹੋਇ ਕਾਜ ਪੂਰ । 
ਸਤਿਗੁਰ ਹਜ਼ੂਰ'॥ ੨੪ ॥ ਇਕੀਸਵੀਂ । ਗੁਰ ਮੇਲੀ ਦਾਸੀ । ਪਾਈਏ ਸੁਖ 
ਪ੍ਰਗਾਸੀਂ ॥੨੫॥ ਬਾਈਸਵੀਂ । ਰਾਖਾ ਮੇਰਾ ਸਿਦਕ । ਪੂਰੀ ਗੁਰ ਭਗਤਿ” 
॥੨੬॥ ਤੋਈਸਵੀਂ' । ਚੋਰੀ ਕਾ 8ਧ] । ਗੁਰੂ ਰਾਖੇ ਘਰ ਪੈਧਾ$॥ ੨੭.॥ 
ਚੌਬੀਸਵੀਂ । ਰਾਜਾ ਕਾ ਮਿਲਾਪ । ਸਹਾਈ ਗੁਰ ਆਪ'॥੨੮॥ਪੱਚੀਸਵੀਂ । 
_ਪੰਦ੍ਵੀਂ-ਨੇਜਾ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਚਲ ਹੋਕੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ 
 ਦੀਅਰਦਾਸ)ਭਾਵ ਨੇਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ੀ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ । “ਸ਼ੇਰ ਬੰਘਿਆੜ ਆਦ ਦੇ ਮਿਲਨ 
ਪਰ ਸਸ਼ਤ੍ਰ ਮਾਚਨ ਵੈਲੇ । [ ਦੁਸ਼ਦ ਮਿਰਗ=ਬਘਿਆੜ, ਸ਼ੇਰ ਆਦੀ ਹਿੰਸਕ ਪੜ 
ਬਸਤਾਰਵੀਂ=ਤੇਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ਼ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਸੁਖ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ । [(ਆਦਿ=ਆਦਿ ਹੋਣ, 
ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ । ਰਹਿਤ ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ 
ਲਿਖਿਆ ਹੈ:-ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕਹਿ ਮੁਖ ਮੈਂ ਪਾਵੈਂ ] । “ਅਠਾਰ੍ਹਵੀਂ-(ਬੋਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਇਹ 
ਜਾਣੇ ਕਿ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਦੁੱਖ) ਦਾ ਸੰਜੋਗ (ਗੁਰੂ ਕੀ) ਆਗਿਆ ਹੈ (ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਕਿ 
ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਰੋਗ ਮੇਰਾ ਮਿਟੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀਰ (ਨਰੋਆ ਹੋਕੇ) ਵਾਧੇ ਪਵੇ । “ਉਨ੍ਹੀਵੀਂ-(ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼- 
ਕਲ ਗੱਲ ਦੇ. ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ) ਹੇ ਪੂਜਜ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ 

` (=ਸਲਾਹ ਮੈਨੂੰ) ਮਿਲੇ । (ਅ) ਇਸਦਾ ਅਰਬ ਗੁਰ ਦੀਖਯਾ ਮਿਲੇ ਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ.। 
ਕਿ ੧੪ਵੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਂ ਗਈ ਹੈ ।5ਵੀਹਵੀਂ-ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 

(ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰਾ) ਕਾਰਜ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ । (ਇਹ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਅਰੈਭ ਕਰਨ 
ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ) । ”ਇਕੀਵੀਂ-(ਹੇ) ਗੁਰੂ ਮੇਲਣੀ (ਐਸੀ) ਦਾਸੀ ਕਿ ਜਿਸਤੋਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ 
ਪ੍ਰਗਣਤਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ । ਇਹ ਵਹੁਟੀ ਦੀ ਢੂੰਡ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ । 
੯ਬਾਈਵੀਂ-(ਹ) ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸਿਦਕ ਦਾ ਰਾਖਾ (ਆਪ ਹੋਵੀਂ) (ਜੇ ਮੇਰੀ) ਭਗਤੀ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ । 

__ (ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਮਨ ਡੋਲਨ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈ ) । ੯ਤੇਈਵੀਂ-(ਜਦੋਂ) ਚੋਰੀ (ਚਕਾਰੀ) ਦਾ ਹੌਲਾ 
ਪਵੇ (ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਕਿ) ਹੈ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਵਲੇਵਾ ਬਚਾ ਲੈਣਾ । [ਪੈਧ=ਰੌਲਾ । 
ਪੈਧ=ਵਲੇਵਾ] । '“ਚਉਵੀਵੀਂ-ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਿਲਾਪ (ਵੇਲੇ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਕੌਮ ਪੈਣ ਵੇਲੇ 
ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਕਿ) ਹੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਵੀ । 

#ਯ੯੧੨ ਤੇ ੧੯੧੭ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚ “ਮਰੀ ਮੁਖਵਾਕ” ਪਾਠ ਹੈ 
ਤੇ ਸੈ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਹਪ£=ਆਗ ਕਾਂ ਮੈਂਯੋਗ, ਵਧੇ ਕਾਯਾਂ ਘਟੇ ਸੋਗ ॥ 
`ਜੇ ਸਾਖੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਠ ਹੈ । ਤਪਾ੪=ਗੰਧਾ । ਉਪਾ:-ਬੈਧਾ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੪੮੫ ) ਰੁਤ ੫। ਅੰਸੂ ੧੪ 

ਸਤਿਗਰ ਪਾਵੈ ਮੇਘ। ਦਰਭਿੱਖ ਵੇਮੁਖ ਗਹੀ ਨਿਮੋੇਖ'॥੨੯॥ ਛਬੀਸਵੀਂ। 

ਧਰਮ ਕਾ ਝੈਂਡਤਨਖੀ ਬਖਸ਼ੀਆ ਦੂਖਨਿ ਬਿਹੈਡ॥੩੦॥ਸਤਾਈਸਵੀਂ। 
ਮਾਰਗ ਕੀ ਭੂਲ । ਬਖਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਚਲੂਲ॥੩੧॥ਅਠਾਈਸਵੀਂ । ਚੂਕ ਸਭਿ 

ਜਾਇ । ਪਿਤਰਨਿ ਸੁਖ ਭਾਇ” ॥ ੩੨॥ ਉਨੱਤੀਸਵੀਂ । ਮਨ ਸ਼ੋਰ ਵੱਸ। 

ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼“ ॥ ੩੩॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਕੂਖ ਪਜਾਸ ਸਗਰੀ ਟਰੀਏਂ ਸਤਿਗੁਰ 

ਪੂਰੀ ਪਾਇ?ਤੀਸ ਕਹੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰ;ਸਨੈ ਇੱਖ ਚਿਤ ਲਾਇ॥੩੪॥ 

ਹੈੰਸੁਨੈ ਹੁੰਸਿੱਖ ਚਰਨੀ ਲਗਾ ਗੁਰੂ ਕਹੈਂ ਹੁਲਸਾਇ” । “ਜੋੜੀ ਅਚਲ ਬਰ 

ਨਾਰ ਕੀ ਕਹੌਂ ਸਿੱਖ ਸਮੁਝਾਇਂ॥੩੫॥"ਹੀਲਾ ਨਸਿ ਹੈ$ ਬਹਾਲਬਨਿਹੈ 

ਅੰਨ ਪੱਥ ਪਚ ਜਾਇ । ਦੁਸ਼ਟ ਖਹੈ ਸਾਯਾ ਭਗੈ ਪਰੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਧਾਇ” ॥ 

੧ਪੱਚੀਵੀਂ-(ਜੇ) ਕਾਲ ( ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ) ਨਿਮਖ ਮਾਤ ਬੀ ਵਿ: ਘਤਾਂ ਆ ਫੜੇ ( ਤਾਂ 

ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ) ਕਿ ਹੈ ਸਤਿਗੁਟੁ ਮੀਂਹ ਪਾਓ, ਭਾਵ ਜੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ 

ਨੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਵੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਹੇ । “ਛੱਬੀਵੀਂ-( ਜਦੋ ਕਿਸੈ ਭੁੱਲ ਟੇਣ ਪਰ ) 

ਧਰਮ ਦੇ ਦੈਂਡ (ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਂ ਤ) ਤਨਖਾਹ ਬਖਸ਼ਾਵੇ (ਉਸ ਫੁੱਲ ਦਾ) ਦੂਸ਼ਨ ਦੂਫ ਹੈ
 

ਜਾਏਗਾ (ਤਨਖਾਹ ਖਾਲਸੇ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਸੋਧਕੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ ਸੇ ਛੱਬੀਵੀਂ ਅਰਦਾਸ 

ਤਨਖਾਹ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦੀ ਹੈ' । ਦਸਤਾਈਵੀ'- ਪਰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵੇਲੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ) ਹੇ ਸੁਹਣੇ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਦੋਣ ਵਾਲੀਆੰ ਭੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ ਲਈਂ । ( ਅ) ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣੋਂ ਬਥਸ਼ 

ਲੈਣ” ਹੇ ਗੁਰੂ £ਹਣੇ ਜੀ ! “ਅਨਾਈਵੀਂ-ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਵਾਸਤੇ (ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ) ਕਿ-ਉਹੱਲਾਂ 

ਦੀ ਭੁੱਲ ਸਭ ਦੂਰ ਦੋਵੇ, ਇਹ ਵਡਕਿਆੰ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਯਾ ੇਗ ਆਦਿ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ । 

੫(ਜੇ ਮਨ ਮੰਦ ਵਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ) ਹੇ ਸਤਿਗੁਟੂ ( ਮੇਰਾ ) ਮਨ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੇ 

੨ਸ ਰਹੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਟੋ । “ਤ੍ਰੀਹਵੀਂ-( ਵਿਹਾਰ ਬ੍ਰਿਧੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ) ਭੁੱਘ 

ਪਿਆਸ ਸਾਰੀ ਫਲੀ ਰਹੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੋ ?ਰੀ ਪੂਰੀ ਪਾਓ (ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ੋ) । “ਤੀਹ ਅਰ- 

ਦਾਸਾਂ (ਇਥੋ ਤਾਈਂ) ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖੀਆਂ । ਗੁਰੂ ਜੀ (ਟੋਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਅੱਗੇ ) ਅਨੰਵ ਹੇਕੇ 

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ੯(ਇਕੱਤੀਹਵੀਂ-ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਟੇ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਭਰਤਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਅਟੱਲ 

ਰਹੇ ਹੇ ਸਿੱਖ ਤੈਨੂੰ ਸਮਥਾਟੇ ਕਟਿੰਦੇ ਹਾਂ । ”੬ੱਤੀਵੀਂ ਤੇ ਤੇਤੀਵੀਂ:-( ਜੇ ਦਿੱਸਦੇ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚੋਂ 
ਵੈਰੀ ਸਤਾਵੇਂ ਯਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਯ ਵਿੱਦੋ' ਸਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਆ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ) ਦੁਸ਼ਟ ਖਪ 

ਜਾਏਗਾ, ਸਾਇਆ ਨੱਸ ਜਾਏਗਾ (ਜਬ ਤੋਂ) ਸ਼ਹੀਦੀ ,ਫੌਜਾਂ) ਧਾਕੇ ( ਤੇਰੀ ਮਢਦ ਨੂੰ ਆਉਣ- 

ਗੀਆਂ) (ਤੇਰਾ) ਦੁੱਖ ਨਸ ਜਾਏਗਾ ਜਿਉਂ' ਕਾਂ ਤਿਉਂ ਹੋ ਜਾਏਂਗਾ ਅੰਨ ਜਲ ਤੈਨੂੰ ਪਚ ਜਾਏਗਾ 

ਭਾਵ ਅਰੋਗ ਹੈ ਜਾਏ'ਗਾ । [ਸੈਸ:-ਪਾਬਸ=ਜਲ) (ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਬ ਦੇਖੋ ਅਗਨੇ ਪੰਨੇ 

ਦਾ ਅੰਕ ੧) ̀  _ #ਪਾ:-ਗਈ । ਇਏ ? ਸਾਖੀ ਦੀ 7੬ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਚਲੀ ਹੈ । 
੩ਪਾ>-ਗਹੈ । ਉਪਾ:=ਨਾਸੈ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੪੮੬") ਚਿਤੁ ੫ । ਅੰਸੂ ੧੪. 

੩੬॥ "ਚੌਤੀ ਸੋਵੈਂ ਸੁਖਾਧੀਸ਼ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿ ਲੋਹਿ”। ਪੈਂਤੀ ਗੁਰ 
ਪਸਾਰਾ ਕਰੈ ਵਧੈ ਪਸੂ ਕੀ ਵੇਹਿ' ॥ ੩੭ ॥ ਛੱਤੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁਇ ਭਾਵਨਾ 
ਅੰਤ੍ਰ ਭਾਵ ਫਲ ਦੇਸ਼ਸੈਂਤੀ ਵੇਲ ਬਾਗਵਲੇ ਅਵਲ| ਸਵਲ ਵਹਿ ਸ਼ੇਸ਼" 
॥੩੮॥ ਅਠਤੀਸਵੀਂ। ਮਨਮੁਖ ਉਠੈ ਸਨਮੁਖ ਝੁਕੈਂ ਨਵੇਂ ਗਰੇਹਿ ਆਚੇਭ। 
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਉਣਤਾਲੀ ਅਚਲ ਬਸ ਸਿੰਘ ਵਸਤ ਅਨਭ” ॥ ੩੯ ॥ ਚਾਲੀ- 
ਸਮੀ। ਖੇਤੀ ਪਰ । ਮਾਤਾ ਕੋ ਅਮਾਨ । ਵਾਧੈ ਕਾ ਅਸਾਨ” ॥ ੪੦ ॥ 
ਇਕਤਾਲੀ । ਕੂਆ ਅਥੰਡ । ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ॥੪੧॥ ਬਿਆਲੀ ॥ 
ਵੇਡੇ ਰਿੱਧਿ ਬ੍ਰਿੱਧ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਿ ਸਿੱਧ” ॥ ੪੨॥ ਤੇਤਾਲੀ । ਸਤਿਗੁਰ 

'ਪਜੰਕ ੩੫, ੩੬ ਦਾ ਸੈਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਲਗਦਾ ਹੈ:-ਹੇ ਵਰ ਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੀ ਅਚਲ ਜੋੜੀ | 
(ਸੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ) ਸਮਥਾ ਕੇ ਕਹਿਦਾ ਹਾਂ (ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਮਾਰੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ) ₹੪ ਨੱਸ 

_ਜਾਏਗਾ, ਅਰੋਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਮੰਨ ਜਲ ਪਚ ਜਾਏਗਾ, (ਇਹ ੩੧ਵੀਂ ਹੋਈ); (੩੨ਵੀਂ ਇਹ 

ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੈਰੀ ਆ ਘੇਰਨ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਹੋ ਫਿਰ) ਦੁਸ਼ਟ ਖਪ ਜਾਣਗੇ । (੩੩ਵੀਂ ਅਰ- 
ਦਾਸ ਛਾਯਾ ਪੋਣ ਤੇ ਕਰੋ) ਛਾਯਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਤ) ਏਹੀਦੀ ਸੈਨਾ ਪਾਕ ਆ ਪਵੇ ਗੀ । 

ਕਚੌਤੀਵੀਂ ਅਰਦਾਸ ਮੌਣ ਵੇਨ ਇਹ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਣ ਸੁੱਖਾਂ ਢ ਰਾਜਾ ਹੋਵਾਂ ਭਾਵ 
ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਸਵਾਂ । ₹ਪੈਂਤੀਵੀ-(ਇਹ ਹੈ ਕਿ) ਗੁਰੂ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਪਨ ਆਂ ਦੀ £ ਵਧੇ । [੫:, 
ਵਿਉਣ=ਪੁ ਸੁਤ ਹੋਣਾ] । “ਛਤੀਵੀ' ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਰਧਾ ਲਈ ਹੋਵੇਂ (ਕਿ ਹੇ ਗੁਟੋ ਮੇਰੇ) ਅੰਤ੍ਰੀਵ 
ਦੇਸ਼(ਅੰਤਹ ਕਰਣ, ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਵੁੱਲਤ ਹੋਵੇ । “ਸੈੱਤੀਵੀਂ-ਬਾਗ਼ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ (ਤੇ ਬਿੱਖ ਜੋ) 

ਅਫਲ ਹਨ ਫਲ ਪੈਣ (ਤੇ ਜੋ) ਫਲ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਓਹ ਬਹੁਤਾ (ਫਲਨ) । [ਵਹਿ=ਉਹ । ਸ਼ੇਸ਼= 
ਬਹੁਤਾ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈ ਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਵਹਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ]। 

&ਅਠੱਤੀਵੀਂ-ਨਵੇ' ਘਰ ਅਟੈਡ ਵੇਲੇ (ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਦੋ) ਮਨਮੁਖ ਹੇਕੇ ( ਮੇਰੇ ) ਸਾਹਮਣੇ 
ਉਠੇ ਸੋ ਸਨਮੁਖ ਹੋਕੇ ਅਰਥਾਤ ਮੇਰੇ ਅਨਕੂਲ ਹੋਕੇ ਮੇਰੇ ਅਗੇ ਬੁਕ ਜਾਵੇ । “ਉਣਤਾਲੀਵੀਂ- 

` _(ਅਰਦਾਸ ਨਵੇਂ ਘਰ ਵਿਚ) ਪ੍ਰਵੇਸ਼ (ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਰੇ ਕਿ. ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਅਚਲ ਹੋਵੇ 
ਤੇ (ਘਰ ਵਿਚ) ਵਸਤੂਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣ |#ਸ:, ਅਮੈਭਾਰ=ਬਹੁਤ] । ਚਾਲੀਸਵੀਂ-(ਅਰਦਾਸ) 
ਖੇਤੀ ਪਰਥਾਇ ( ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਕਿ_ਹੇ ਗੁਰੋ ਧਰਤੀ ) ਮਾਤ' ਪਾਸ ( ਬੀਜ ) 
ਅਮਾਨਤ ਧਰਿਆ ਚੈ ਉਸ ਦਾ ਸੁਖੈਨ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ।ਵਾ:, ਆਸਾਨ=ਸੇਖਾ |। ਦਇਕਤਾਲੀਵੀਂ- 
(ਖੂਹ ਦੇ ਜਲ ਦੀ ਅਟਟਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਖੂਹ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਰੇ) ਹੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿਚ ਪੂਰਨ 

ਗੁਰੂ (ਮੇਰਾ) ਖੂਹ ਅਖੰਡ (ਜਲ ਵਾਲਾ) ਹੋਵੈ । "“ਬਿਤਾਲੀ-(ਜਮ ਵੇਲੇ ਬੋਹਲ) ਵੰਡੇ ( ਤੱ. 
ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ) ਹੇ ਸਭ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ (ਮੇਰੀ) ਰਿਧਿ ਵਧੇ। ਭਾਵ ਢੇਰੀ ਬਰਕਤ 

' ਘਵੇਂ ! #ਪਾ:-ਦੇਤੀਸ । 1ਪ੪-ਅਟਲ । 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । (੫੪੮੭ ) ਰਿਟੁ ੫ । ਅੰਸੂ ੧੪, 

ਟੇਕ ਰਾਖ । ਦਿਖਾਵੈ ਸਿਦਕ ਸਾਖ" ॥ ੪੩ ॥ ਚੌਤਾਲੀ । ਗੁਪਤਿ ਕਾਮ । 
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਫਲ ਜਾਨ” ॥੪੪॥ ਪੈਂਤਾਲੀ । ਬਾਹਰ ਈਤ ਉਤ ਧਾਵੈ । 
ਜਾਹਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਜਾਵੈ ॥ ੪੫ ॥ ਛਿਆਲਵੀਂ । ਘਰ ਫੂਣ ਮੈਂ । ਘਰ ਸਭਿ 
ਬਿਹਾਲ । ਭਗਤ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ£ ॥੪੬॥ ਸੈਂਤਾਲੀ । ਖਜ਼ਾਨੋ ਆਕਰਖ ਟੇਕ । 
ਰਾਖਾ ਤੂੰਹੀ ਏਕ“ ॥੪੭॥ ਅਠਤਾਲੀ । ਰੋਗੁ ਜੁਰੇ । ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਾਂਤ।ਸਿਖ 
ਕੋ ਅਨਾਗ੩< ॥੪੮॥ “ਉਟੀਜਾ । ਮਿਲੋ ਵਿਛੁੜੇ ਕੌ । ਆਵੈ ਗੁਰ ਜਾਲਮ। 

੧ਤਿਰਤਾਲੀਵੀਂ-(ਜੇ ਵਿਹਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਕਿ) ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੋ ਮੇਰੀ ਸਾਖ (ਵਿਹਾਰਕ 

ਅਬਰੋ ਦੀ ਟੇਕ ਰਖ ਦਿਖਾਉਣੀ (ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ) ਸਿਦਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ । (%) ਸਾਖ (ਉਗਾਹੀ 

ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ) ਕਿ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੋ ਮੈਂਰੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖ ਦਿਖਾਓ ਭਾਵ ਇਹ 

ਹੈ ਕਿ ਉਗਾਹ਼ੀ ਵੇਲੋਂ ਮੈਂ ਸਚ ਤੋਂ ਨਾਂ ਬਿੜਕਾਂ । “ਚੌਤਾਲਵੀਂ-(ਕੋਈ) ਗੁਪਤ ਕੰਮ (ਆਂ 

ਪਵੇ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ) ਹੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਣ । (ਅ) ਮੇਰੇ ਗੁਪਤ ਕੌਮ 

ਜੋ ਹੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ! ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਸਫਲ ਹੋਣ । ਵਪੈਂਤਾਲੀਵੀਂ-(ਘਰੇਂ) ਬਾਹਰ ਇਧਰ 

ਉਧਰ ਕਿਤੇ ਸਹਿਸੁਭਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲਮਖੁੱਲਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ (ਤਾਂ ਬੀ ਅਰਦਾਸ 

ਕਰੇ) । (% ਜ਼ਾਹਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਰਾਦ ਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਗਣਤਾਈ ਹੋਵ ਭਾਵ 

ਪਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ । “ਛਿਤਾਲੀਵੀਂ-ਘਰ ਵਿਚ ਫੁਟ ਪਰਬਾਇ (ਅਰਦਾਸ 

ਕਰੇ) (ਕਿ ਹੈ ਦਾਤਾ !) ਸਾਰਾ ਘਰ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਪਤਿਪਾਲ ਹੋ (ਸੇਵਕ 

ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ) । (ਅ) ਭਗਤ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ਕਰੋ । 'ਸੈਂਤਾਲਵੀਂ-ਖਜ਼ਾਨਾ (ਆਕਰਖ=) . 

ਕੱਢਣ ਲਗਿਆਂ ਤੇ ਟਿਕਾਉ (ਰੱਖਣ) ਲਗਿਆਂ (ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ) ਤੂੰਹੇਂ ਇਕੋ 
ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈਂ । (ਆਕਰਖ=ਖਿੱਚਣਾ, ਕੱਢਣਾ । ਟੇਕ=ਟਿਕਾਉਣਾ]। (ਅ) ਪਾਠਾਂਤ੍-ਖਜ਼ਾਨੇ 

ਆੰਕ ਰਖ ਟੇਕ=ਖਜ਼ਾਨੇ ਗਿਣਕੇ ਰੱਖਣ ਲਗਿਆਂ (ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ) ਇਕ (ਤੇਰੀ)ਟੇਕ ਹੈ 

ਤੂੰਹੇਂ ਰਾਖਾ ਹੈਂ । ਓਅਠਤਾਲੀਵੀਂ-ਜਦ ਵਬਾ ਪੈ ਜਾਵੇ (ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਹੋ ਗੁਰੋ) ਸਿੱਖ 

ਪਾਸੈ ਇਹ ਨਾ ਅੱਪੜੇ (ਤੇ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਇਹ) ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ [ਰੋਗ ਜੁੜੇ=ਰੋਗ ਜੁੜ ਕੇ ਆਵੇ ਭਾਵ 

ਵਬਾ ਪਵੇ । ਅਨਾਗਤ=ਅਣ--ਆਗਤ=ਭਾਵ ਹੈ ਨਾ ਆਵੋ]। “ਉਠੰਜਵੀਂ-( ਇਹ ਗਲ ) 

ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ (ਕਿ ਆਪ ਵਿਛੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਲਦੇ ਹੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ) ਜ਼ਾਲਮ (ਦੇ 

ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ) ਵਿਛੁੜਿਆਂ (ਮੋਰਾ ਪਿਆਰਾਂ ਮੁੜ ਘਰ) ਆਵੇ (ਤੇ ਮੈਨੂੰ) (ਮਿਲੇ । ਇਹ ਅਰਦਾਸ 

ਕੈਦ ਪਿਆੰ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਬੈਦ ਖਲਾਸੀ ਲਈ ਹੈ) । (ਅ) ਪਰ ਸ਼ੁਧ ਪਾਠ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਆਵੈ ਘਰ 

ਬਾਲਮ=ਅਰਬ-ਵਿਛੁੜੇ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ (ਹੇ ਗੁਟੋ) ਮੇਰ ਪਿਆਰਾ ਘਰ ਆਵੇ 

ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ (ਕਿ ਵਿਛੁੜਿਆਂ ? ਲੇ ਪ੍ਰਤੂ) ਅਥਵਾ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ 
ਤੈਨੂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ । (ਏ) ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਛੜੇ ਤਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਕਿ 

ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੋ (ਜ਼ਾਲਮ=) ਡਾਢਾ ਵਿਛੋੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਲਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ 

(ਉਸ ਵਿਖੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ) । 



ਸ਼੍ਰ ਗੁਚ ਪਰਤਾਪ ਸਰਜ । ( ੫੪੮੮ ) ਚਿਤੁ ੫। ਅਸੂ ੧੪, 

ਜਾਨੈ ਸਭਿ ਆਲਮ ॥ ੪੯॥ ਪੰਚਾਸ । ਸ਼ਾਂਦੀ ਕੀ। ਖੁਲਾ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰ । 
ਇੱਛਾ ਬਿਹਾਰ' ॥੫੦॥ ਇਕ ਪੰਚਾਸ । ਬਾਜ ਜੈਗ। ਗੁਰ ਬਖਸ਼ੀ ਅਸੈਗ” 
॥ ੫੧॥ ਬਵੈਜਾ । ਗੁਰ ਦੀਨਾ ਗਟੋਸ਼ । ਸੁਢਲਾ ਕਾਮ ਮਾਨੈ ਆਦੇਸ਼ ॥ 
੫੨ੜ੍ਰਿਪੰਜਾ । ਚਿਤ ਥੈਭਣ ਮੈਂ।ਦਰੀਆਉ ਬੈਭ ਪ੍ਰਵਾਹ । ਮਨ ਅਸਾਹੁ॥ 
੫੩ ॥ ਚੁਚੇਜਾਂ । ਅੱਸੁਨੀ ਕੁਮਾਰ । ਹਿਰਦਾ ਸੁਖ ਸਾਰ“ ॥ ੫੪ ॥ 
ਪਚਵੈਜਬਿਆਹ ਕੀ ਕ੍ਰਿਤ ਮੈਂ।ਆਰੈਭ ਤਵ ਕ੍ਰਿਪਾਲ।ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਿਹਾਲ”। 
੫੫ ॥ ਛਿਪੰਜਾ । ਬੈਧਨ ਮੈਂ' । ਅੰਧਾ. ਹੂਆ ̀ ਵਿਰੋਧ । ਸਿੱਖ ਕੋ, ਸੋਧ” ॥ 
"ਪੰਜਾਹਵੀਂ-ਵਿਵਾਹ ਦੀ (ਅਰਦਾਸ, ਅਰਥਾਤ) ਵਿਵਾਹ (ਰਚਾਉਣ) ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਤਿ- 
ਗੌਗਾਂ ਤੋਂ ਲੋਣ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਹੈ ਗੁਰੋ ਆਪਦੀ) ਇੱਛਾ (ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਾਹ ਦਾ) 
ਵਿਹਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇ । ਮੁਰਾਦ ਗੁਰੂ ਮਿਰਯਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ 
ਹੋਵੇ । ੨ਇਕਵੰਜਵੀਂ-(ਘੋੜੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ) ਗੁਰੋ ਐਸਾ ਜੈਗੀ ਘੋੜਾ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ 
ਅਟਕ ਫਟਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਂ [ਅ- ਸੈਗ=ਮੈਗੇ ਨਾ, ਭਾਵ ਅੜੀ ਨਾ ਕਰੇ] । (%) ਹੇ ਗੂਰੋ 
ਜੈਗ ਬਾਜੀ (ਜੈਗੀ ਤਾਕਤ ਐਸੀ) ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ (ਫਤੇ ਹੋਵੇ) । 
੩ਬਵੌਜਵੀਂ-(ਹਾਥੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਦੇ ਹੈ) ਗੁਰੇ ਆਪ ਨੇ ਹਾਬੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ; 
(ਇਸ ਪਰ ਚੜ੍ਕੇ ਜਿਸ) ਕੌਮ (ਜਾਵਾਂ) ਸੁਫਲਾ ਹੋਵੇਂ (ਤੇ ਇਹ ਹਾਥੀ) ਮੇਤਾ ਹੁਠਾ£ ਮੰਨੇ ! 
ਅਥਵਾ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ([ਗਣੇਸ਼=ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਹਾਬੀ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 
ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਝੋਲੇ ਵਿਚ ਗਣੇਸ਼ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਆਦੇਸ਼=ਹੁਕਮ, ਨਮਸਕਾਰ ]। ̀ 
ਓਤ੍ਰਿਵੈਜਵੀਂ-( ਖਿੰਤੇ ਚਿਤ ਏਕਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਦਾਸ । ਹੈ ਗੁਰੇ ) ਮਨ ਦਰਿਆਉ ਦੇ 
ਪਰਵਾਹ ( ਵਾਂਗੂੰ ) ਵੇਗਵਾਨ ਹੈ ( ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ) ਬੈਮੇ [ਅਸਾਹੁ=ਜੇ ਸਾਹ ਨ ਲਏ ਭਾਵ 
ਇਕਤਾਰ ਟੁਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਵੇਗਵਾਨ । ( ਅ) ਅਸਾਧਯ । ( ਦ ) ਅਸਾਂ - ਹ=ਅਸਾਡਾਂ । ਯਥਾ 
“ਅਉਗਣ ਸਭਿ ਅਸਾਹ!| । “ਚੁਰੰਜਵੀਂ-(ਘੋੜੀ ਦਾ ਵਛੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਹੇ ਗੁਰੋ) 

, ਵਛੇਰਾ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇ'।[ਸੈ:, ਅਸ਼੍ਨੀ ਕੁਮਾਰ । ਅਸ਼ਹਨੀ=ਘੋੜੀ ਦੇ (ਕੁਮਾਰ) 
ਪੁੱਤ੍ । ਤੈਗਯਜਾ? ਸੂਰਜ ਦੀ ਵਹੁਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਘੋੜੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੇ ਪੁੰਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ 
ਅਜ਼੍ਹਨੀ ਕੁਮਾਰ ਹੈ (ਦੇਏ:-ਨਿਰੁਕ੍ਹ ਦੈਵਤ ਕਾਂਡ); ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਈ ਬੋਲੇ ਵਿਚ ਵਛੇਰੇ 
ਨੂੰ ਅੂਨੀ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ] । #ਪਚਵੰਜਵੀਂ-ਵਿਆਹ ਰਚਾਉਣ ਵੇਲੇ ( ਦੀ ਅਰਦਾਸ ) 
ਹੈ ਕਿਪਾਲੂ (੨ਟੋ) ਤੇਰਾ (ਕਰਾਇਆ) ਕਾਰਜ ਅਟੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ( ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ 
ਕਰਨਾ) । “ਛਿਵੰਜਵੀਂ-ਬੇਧਨ (ਦੇ ਦੁਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ:-ਹੇ ਗੁਰੋ) ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ (ਬਲ 
ਆਦਿ ਮਦ ਵਿਚ) ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੇਕੇ (ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪਾਏ ਹਨ) ਆਪ ਉਧਾਰ ਕਰੇ । ਅਥਵ' ਸਿੱਖ 
ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਕੇ ਆਪ ਲੈ ਆਓ [ਸੋਧਣਾ=ਢੂਡਣਾ] । (ਅ) ਦੁਸ਼ਮਨ ਨੂੰ ਬੈਨ੍ਹ ਲੈਣ ਗਈ ਅਰਦਾਸ- 
(ਹੇ ਗੁਰੋ) ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਨਹਾਂ ਹੋਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ (ਦੁਖ ਦੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋ) । [ ਖਾਲਸੇ ਢਾ 
ਬੋਲਾ ਹੈ ਸੇਧੋ=ਠੀਕ ਕਹੋ]। ਰ੍ 



_ਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। _ _ (੫੪੮੯) _ ਰੁਤ ੫ । ਅੱਸ ੧੪, 
੫੬ ॥ ਸਤਵੈਜਾਂ । ਮੋਹਨੀ ਮੈਂ । ਦੇਖਤਿ ਖੁਸ਼ਾਲ। ਸਿੱਖ ਕਾਰਜ ਸੈਭਾਲ' 
॥੫੭॥ ਅਠ੍ਹਵੇਜਾਂ । ਕੀਰਤਨ ਕੀ । ਗੁਰੋ' ਕਾ ਉਚਾਰ । ਨਾਮ ਵਲ ਸੁਣ ਹੋ 
ਉਧਾਰ'#ਂ॥੫੮॥ਉਠਾਹਠ । ਬਿਘਨ ਹਟਾਵਨ ਮੈ' । ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਉਮੰਡ। 
ਬਿਰੋਧੀ ਰੁਕੈ ਬਿਹੈਡ॥੫੯॥ਸਾਠਮੀ।ਸਾਧ ਮਿਲਿਨਿਮੈਂ/ਮਨ ਹੋਵੈ ਅਧੀਨ। 
ਸਾਧ ਮਿਲੈ ਫਲ ਪੀਨ£ ॥੬੦'॥ ਦੌਹਰਾ ॥ ਸਾਠ ਅਰਦਾਸਾਂ ਮੰਗਲੀ ਦੀਨ 
ਬਿਸ਼ੇਭਰ ਸਿੱਖ । ਤੋਹਿ ਭਾਵ ਜੈਸੋ ਫਲਯੋ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਨ ਵਿੱਖ“ ॥ ੬੧॥ 
ਇਕਾਹਠਮੀ । ਮਨ ਸਾਲ ਹੋਇ ਮੇਰ । ਤੁਮ ਰਾਖੋ ਜਗ ਝੇਰੁ ॥ ੬੨॥ 
ਬਾਹਠੀ । ਗੁਰ ਪਗ ਬਿਸ੍ਰਾਮਠਹਿਰੇ ਮਨ ਧਿਆਨ”॥੬੩॥ਤ੍ਰੋਹਠੀ। ਤਰਣ 
ਕੀ ਤਰਕਾਇ।ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਾਇ'॥੬੪॥ ਚੌਸਠੀ । “ਚਾਕਰ ਧਾਰਣੈ । ਮਨ 
੧ਸਤਵੌਜਵੀਂ-(ਜਿਸ ਗੋਚਰਾ ਕੈਮ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਅਪਣੇ ਤੇ) ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਨਮਿੱਤ (ਇਉਂ 
ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ:-ਹੇ ਗੁਰੋ!ਓਹ) ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ (ਤੇ ਤੇਟੇ)ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੈਂਵਾਰ 
ਦੇਵੇ । “ਅਠਵੰਜਵੀਂ-(ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ:-) (ਹੇ ਗੁਰੋ) ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ 
ਸੁਣਨ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗੇ ਨਾਮ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤੇ) ਉੱਧਾਰ ਅਰਥਾਤ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋਵੇ [ਗੁਰੋਂ ਕਾ 
ਉਚਾਰ=ਉਹ ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ]। ੧ਉਨਾਹਠਵੀਂ-(ਵਿਘਨਾਂ ਦੇ 

ਦੂਰ ਕਰੇਨ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ:-ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੇ) ਸ਼ਹੀਦ ਉਮਡ ਕੇ ਪੈਣ (ਐਉੱ ਕਿ 
ਮੌਰਾ) ਵਿਰੋਧੀ ਮੇਰਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਵੇ । (%) ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਕਜਾਣ (ਤੇ ਵਿਘਨ) ਨਾਸ਼ 
ਹੋ ਜਾਣ । “ਸੱਠਂਵੀਂ-ਸਾਧੂ ਦੇ ਮਿਲਨ ਲਈ (ਅਰਦਾਸ, ਹੇ ਗੁਰੋ ਮੇਰਾ) ਮਨ ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਵਾਲਾ 
ਹੋਵੇ, ਸਾਧੁ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਪੂਰਨ ਫਲ ਪਾਪਤ ਹੋਵੇਂ । ਇਹ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਦਾ ਹੈ:-- 
ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮੇਲ ਸਾਧ ਦਾ ਸੈਗ ਸੋਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਢਿੱਤ 
ਆਵੇਂ । “ਸੱਠ ਮੰਗਲਮਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੇ ਬਿਸ਼ੈਭਰ ਸਿੱਖ ਟੈਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ ਜੈਸਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ 
ਫਲਿਆ ਹੈ ਐਸਾ ਸਿੱਖ (ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ) ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ । ਅਥਵਾ ਜੈਸਾਂ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ 
ਫਲਿਆ ਹੈ (ਸਿੱਖਨ ਦਿਖ) ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ । ੬ਇਕਾਹਠਵੀਂ-(ਜਗਤ 
ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਅਰਦਾਸ:-ਹੇ ਗੁਰੋ) ਮੇਰਾ ਮਨ (ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ) 
ਸਿੱਧਾ ਰਹੇ (ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ) ਜਗਤ ਦੇ ਬਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲਵੋ । “ਬਾਹਠਵੀਂ-(ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ 
ਧਿਮਾਨ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੇ_ਗੁਰੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਟਿਕ-ਕੇ 

ਵਿਸ਼੍ਾਮ ਪਾਵੇ [ਸੈਸ:, ਵਿਸ਼੍ਹਾਮ=ਅਰਾਮ, ਸੁਖ] । "ਤੋਹਠਵੀਂ--ਜੁਆਨ ਦੀ ਜੁਆਨੀ (ਨੂੰ 
ਭੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸ:-ਹੇ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ (ਸਰਦਾ) ਸਹਾਈ .ਰਹੇ, ਭਾਵ ਕੁਕਰਮ 
ਤੋਂ ਬਚਾਓ । ੯ਚਉਠਵੀਂ-(ਨੌਕਰੀ 88ਧੀ ਅਰਦਾਸ:-) ਨੌਕਰ ਰੱਖਣ ਵੇਲੇ .ਕਹੇ:-ਹੇ ਗੁਰੋ: 
ਮੋਗਾ ਮਨ ਮੋਮਵਤ (ਨਰਮ ਹੋਵੇ) ਭਾਵ ਮੈਬੋਂ ਨੌਕਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ । (ਅ) ਆਪ ਨੌਕਰੀ 
ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੀ (ਅਰਦਾਸ) (ਹੇ ਗੁਰੋ) ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਮਵਤ (ਨਰਮ ਰਹੇ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਂਤ ਪੂਰਾਂ 

ਉਤਰਾਂ (ਕਦੇ ਕੱਸਾ ਨਾ ਨਿਕਲਾਂ)ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੂਰਾੰ । 
#ਪਸ-ਅਧਾਰ। 1ਇਥੋਂ' ਸੈ ਸਾਖੀ ਦੀ ੭7ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਚੱਲੀ ਹੈ । 



ਮਰੀ ਘਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੪੯੦) ” ਰੂੜ ੫.। ਸੰ ੧੪, 

ਸੈਣ।ਪੂਰਾ ਦਿਨਟੈਣ॥੬੫॥ਪੈਸਠੀ।ਅਮਾਨ ਸਚਾਇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਾਇ'॥ 
੬੬॥ਛੇਸਠੀ।ਅਮਲ ਸੁਖਦਾਇ।ਤਨ ਸੁਖ ਛਾਇ'।੬੭॥ਸਤਾਹਣੀ। ਮੇਠਰ। 
ਗੁਰੂ ਕਰੇ ਸੇਠਰ੧੬੮॥ਅਠਾਹਨੀ। ਮੋਦੀਖਾਨੰ”ਮੈਂ। “ਮੁਲਕ ਮਾਲਕ।ਸੁਖ 
'ਪਹਿਠਵੀਂ-(ਅਮਾਨਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ) ਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ! ਅਪਣੀ ਸਹਾਯਤਾ ਨਾਲ਼ 
ਅਮਾਨਤ (ਟੱਖਣ) ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਸਚਿਆਰ ਟੱਖਣਾ । “ਛਿਆਹਠਵੀਂ-(ਸ਼ੂਗ ਅਮਲਾਂ ਲਈ 
ਅਰਦਾਸ:-ਹੇ ਗੁਟੋ) ਐਸੇ ਸੁਖਦਾਈ ਕੌਮ ਕਰਵਾਓ ਕਿ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿਚ ਸੁਖ ਛਾਇਆ ਰਹੇ 
[ਅ:, ਅਮਲ=ਕੰਮ]। (ਅ) (ਹੇ ਗੂਦੋ) ਐਸਾ ਸੁਖਦਾਈ ਅਮਲ (ਨਸ਼) ਲਗਾਓ ਕਿ ਸਰੀਰ 
ਵਿਚ ਸੁਖ ਛਾਇਆ ਰਹੇ । ਭਾਵ “ਨਾਮ ਅਮਲ! ਤੋਂ ਹੈ। ਯਥਾ “ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਮਲ ਹਰਿ 
ਲਾਇੰ ਪੁਨ: “ਰਾਮ ਰਸਾਇਣਿ ਜੋ ਰਤੇ ਨਾਨਕ ਸਚ ਅਮਲੀ ।? (ਏ) ਸੁੱਖੇ ਆਦਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ 
ਐਉਂ ਅਰਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਮਲ ਐਸਾ ਸੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸੁਖ ਛਾਵੇਂ । ਪਰ ਨਾਮ 
ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਐਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨ ਕਟੇ ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਸੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇ । 
ਬਸਤਾਹਠਵੀਂ-(ਗ੍ਰਬ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਰਦਾਸ:-ਹੇ ਗੁਰੇ ! ਸੈਂ) ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਸੈਨੂੰ 
ਅਮੀਰ ਬਣਾਓ । [ਮੇਠਰ=ਹਾਬੀਆੰ ਦਾ ਘਾਹੀ ਭਾਵ ਗ੍ਰ।ਬ। ਸੇਠਰ=ਮ੍ਰੇਸ਼ਟ;ਧਨੀ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ | 
(ਅ) ਗੁਣੁ ਸਾਂਦੇ ਕਮਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇ । “ਅਠਾਹਠਵੀਂ-ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦਾ (ਕਾਰਦਾਰ 
ਬਣਨ ਵੈਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ:-) ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ/ਮੇਟੇ) ਸੁਖ ਦੇ ਤਔੱਲਕ(ਸੈਬੈਧ)ਰਹਿਣ। 

#ਂਗੂ: ਪੂ: ਸੂ: ਵਿੱਚ ਸਿਰਨਾਂਮੇ ਪਹਿਲੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੇ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੇ 
ਹਨ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ। ਅੰਕ ੬੭ ਤੋਂ ੭੩ ਤੱਕ ਸੌ ਸਾਖੀ ? ਸਿਰਨਾਂਮੇ ਮਗਟੋ ਵਿੱਟੇ ਹਨ, 
ਪਰ ਸੂਰਜ ਪੂਕਾਸ਼ ਨੇ ਏਏ ਬੀ ਪਹਿਲੋ' ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਸੂਰਜ ਪੂਕਾਸ਼ ਮੂਜਬ 
ਅਰਥ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੇ ਸਾਖੀ ਮੂਜਬ ਅਰਬ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਐਓ' ਲੱਗਦੇ 
ਹਨ:-ਸੇਠਰ, ਗੁਰੂ ਕਟ ਸੇਠਰ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਮੇ=ਕਿ ਮੈਂ (ਮੇਠਰ=) ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਹਾਂ ਆਪ ਨੇ 
ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ (ਸੇਠਰ=) ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੀ ਬਨਾਦਿਓ ਭਾਵ ਇਸ ਕੰਮਦੀ ਯੋਗਤਾ 
ਬਖਸ਼ੇ 4 (ਇਹ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਨੰਕਰੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ) ।੬੭. ਮੁਲਖ ਮਾਲਕ ਸੁਖ ਕਾ 
ਤਾਲਕ ਦਿਵਾਨ ਪੋ=ਦਿਵਾਨਗੀ (ਮਿਲਨ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ) ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮੋਰਾਂ 
ਸੁਖ ਦਾ ਤਐੱਲਕ ਨਿਤੇ ॥ ੬੮ ॥ ਸਿਦਕ ਸਾਬਤ ਭਾਵ ਆਗਤ ਧਿਆਨ ਮੈਂ=ਧਿਆਨ (ਵੇਲੇ 
ਅਰਦਾਸ) ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਸਿਦਕ ਸਾਬਤ ਰਹੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤ ਹੋਵੇ । [ਆਗਤ=ਆਵੇ ॥॥੬ ੯॥ 
ਅਗਨ ਸੂਰ ਵਪੁ ਮੇਰਾ ਪੂਰ ਸਤਰਵੇ' ਲੜਾਈ ਮੈਂ=ਸਤਰਵੀਂ ਅਰਦਾਸ ਲੜਾਈ ਵੇਲੋਂ ਕਰੇ 
ਕਿ ਅਗਨੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਤਜ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਭਰ ਜਾਵੇ ॥ ੭੦ ॥ ਸੁਖ ਮਾਠ ਦਿਨ 
ਦੈਨ ਆਠ ਨਿਤ ਮੈਂ=ਹਰ ਟੋਜ ਦੀ (ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੋਵੇ ।ਕ ਹੈ ਗੁਰੋ ਮੇਟੇ) ਦਿਨ ਰੈਨ ਅੱਠੇ 
ਪਹਿਰ ਸੁਖ ਨਾਲ ਬੀਤਣ ।!੭੧॥ ਪਾਲਕੀ ਪਾਲ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਸੁਖਾਲ=(ਹੇ ਗੁਰੋ) ਪਾਠਕੀ 
ਕਿ ਨੁਖਪਾਲ ਵਿਚ (ਚੜ੍ਹਕੇ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ) ਸਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ਰਹੇ ॥ ੭੨ । ਪਾਪ ਪਲ ਤਰਕ ਤੇਲ 
ਪੀੜਨ ਮੈ=ਪੀੜਾ ਵੇਲੋ ਅਰਦਾਸ ਕਹੇ ਹੇ ਗੁਰੋ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਸੁਟੋ (ਤੇ ਸਿੱਖ) ਤੇਲ 
(ਆਦਿ ਦੇਣੇ) ਦੂਰ ਕਰੇ ॥ ੭੩ ॥ 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੪੯੧) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੱਸੂ ੧੪.. 

ਕਾ ਤਾਲਕ ॥੬੯॥ ਉਣੱਤ੍ਰੀ। ਦਿਵਾਨਮੈਂ।ਸਿਦਕ ਸਾਬਤ। ਭਾਵ ਆਗਤ”॥ 
੭੦॥ਸੱਤ੍ਰੀਧਿਆਨਮੈਂ।ਅਗਨਿਸੂਰਵਪੁਮੇਰਾਪੂਰ॥੭੧॥ਇਕੱਤੀ। ਲੜਾਈ 
ਸੈਂ।ਸੁਖਸਾਠ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਠ ਦਿਨ ਮੈਂ] ॥੭੨॥ ਬਹੱਤ੍ਰੀ । ਪਾਲਕੀ 
ਪਾਲ।ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਸੁਖਾਲ।੭੩॥ਤਿਹੱਤ੍ਰੀਪਾਪ ਪੇਲਤਰਕ ਤੋਲ; ਪੀੜਨ 
ਮਦਿ'।੭੪॥ ਚੁਹੱਤ੍ਰੀ। ਬਰਨ ਕਾ ਆਗਮ। ਅਤੁਲ ਜਲ ਰਾਗਮ£ ॥੭੫॥ 
ਪਛੱਤ੍ਰੀ । ਸਿਰ ਮੁਕਟ ਕੀ ਲਾਜ । ਬਿਰਦ ਤਵ ਸਾਜ” ॥ ੭੬) ਛਿਹੱਤ੍ਰੀ$ 
੧ਉਨ੍ਹੱਤਰਵੀਂ-ਦੀਵਾਨ ( ਕਿੱਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਨ ਵੈਲੇ' ਦੀ ਅਰਦਾਸ ) ( ਦੇ ਗੁਰੋ ! 
ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰਾ) ਸਿਦਕ ਸਾਬਤ ਰਹੇ ਤੇ (ਬਾਹਹੋਂ) ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਤੇ ਆਦਰ (ਬਣੇ) [ਭਾਵ=ਭਾਉ, 

ਸਤਿਕਾਰ । ਆਗਤ=ਆਗਤ ਭਾਗਤ, ਆਦਰ | । “ਸੇਤਰਵੀਂ-(ਧਜਾਨ ਜੋੜਨ ਸਮੈ ਦੀ ਅਰ- 

ਦਾਸ ਹੇ ਗੁਰੋ) ?ਰਾ ਸਰੀਰ ਅਗਨੀ ਤੇ ਸੁਰਜ (ਸਮ ਤੇਜ ਨਾਲ) ਭਰਪੂਰ ਕਹੋ । “ਇਣਂਟ ਵੀਂ 

ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵੇਲੇ (ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ) ਹੇ ਗੁਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅੱਠੇ (ਪਹਿਰ) ਸੁਖ ਨਾਲ ਜੋੜੀ 

ਰਖੋ । ! ਸਾਂਠ=ਦੋੜਨਾ, ਦੇਏ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੌਥ ਕੋਸ਼] । “ਬਹੱਤਰਵੀਂ-( ਪਾਲਕੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਦੀ 
ਅਰਦਾਸ:-ਹੇ ਰ੍ਰੋ) ਪਾਲਕੀ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ( ਵਿਚ ਤੇਰਾ `ਸਿੱਖ ) ਸਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ਰਹੇ । 

ਪਤਿਹੱਤਰਵੀਂ-ਗ੍ਹ ਪੀੜਾ ਵੇਨੇ (ਅਰਬਾਤ ਜਦ ਜਯੋਤਸ਼ੀ) ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸਾਡੀ ਪੀੜਾ ਅਨਿਸ਼੍ 

ਗ੍ਰੇਹ ਕਰਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਈ) ਤੇਲ (ਮਾਂਹ ਆਦਿ ਦੇਠੇ) ਤਰਕ ਕਰੋ (ਤੇ ਅਰਦਾਸ 
ਕਦੋ ਕਿ ਹੇ ਰਰੋ ਆਪ ਮੇਂਟੇ) ਅਨਿਸ਼ੂ ਗ੍ਰਹ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿਓ । [ਪਾਪ ਤੋਂ” ਮੁਰਾਦ ਪਾਪ ਗਰੋਹ ਈ 
ਹੈ। ਪਾਪ ਗੈ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਨਿਸ੍ ਗ੍ਰਹ ਨੂੰ; ਕੁਰ ਗ੍ਰ੍ਹ ਨੂੰ । ਉਹ ਗ੍ਰ੍ਹ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ 

ਦੁਖ ਪੀੜ ਆਈ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । ਪੇਲ, ਪੇਲਨਾ=ਧੋਕੇਲਨਾ, ਦਬਾਉਣਾ; ਾਲਣਾ । ਤਰਕ=ਦੂਰ 

ਕਰਨਾ, ਤਿਆਗਣਾ । ਪੀੜਨ=ਪੀੜਾ, ਭਾਵ ਰਹ ਪੀੜਾ ]। ੬ਦੁਟੱਤਰਵੀਂ-( ਜਿ, ਬਾਈਂ 

ਦਰਯਾਵਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸਿਲਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਿਲਾਬ ਨਾਲ ਖੇਤੀਆਂ ਫਸਲ ਦੌਦੇ ਹਨ, 

ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਦ ਰੁਤ ਆਵੇਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਹੇ ਗੁਰੋ ) ਵਰੁਣ 

(ਆਪ) ਆਵੇ, (ਸਾਡੀਆਂ) ਜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਤੁੱਲ ਜਲ ਚੜ੍ਹੇ; [ ਵਰੁਣ=ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਦੇਉਤਾ: 

ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਤੋਂ । ਰਾਗ਼ਮ ਫਾਰਸੀ ਪਦ `ਹੈ, ਰਾਸ਼=ਸਬਜ਼ਾ ਜ਼ਾਰ, ਮਲਗੁਜ਼ਾਰ; 

ਜੂਹ । ਰਾਜ਼ ਮ=ਜੂਹਾਂ ਵਿਚ |। “ਪੰਜ੍ਹਤਰਵੀਂ-(ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਮਘ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ; ਹੇ ਗੁਰੇ) 

ਸਿਰ (ਪਰ ਧਾਰਨ ਕੀਟ ਕੇਸਾਂ ਰੂਪੀ) ਮੁਕਣ ਦੀ ਲਾਜ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਿਰਦ (ਬਾਣੇ) 

ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਨਿਬਾਹ ਦਿਓ । (ਅ) ਮੁਕਟ ਦਾ ਅਰਥ ਪਗ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਗਦੀ ਨਸ਼ੀਨੀ ਵੇਲੋ 

ਕਲਗੀ ਜਿਗਾ ਧਾਰਨ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । 

'ਪਾ:-ਸਾਰ । 7ਪਾ:-ਰੈਣ 1 ਤਪਾ=ਨਿਤ ਮੈਂ । 

ਪੰਏਥੇ ਸੋ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ੭੫ ਅੰਗ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ੭੬ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆਂ । ਅੱੇ ਚਲਕੇ 

੨੬ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੋੜ ੧੦੧ ਦਿਤਾ ਹੈ; ਸੇ ਏਥੇ “ਛਿਹੇਂਤ੍ਰੀ! ਪਦ ਗਲਤ 

ਲਗਦਾ ਹੈ । ਬਾਕੀ ੨੬ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦਾ ਅਰੰਭ ਅਗਲੇ ਅੰਸੂ ਦੇ ਅਕ ੧੯ ਤੇ ਦੂਦਾ 
[ਕੀ ਟੁੰਗ ੯੩ ਅਗਲੇ ਪੈਨੇ ਦੇ ਹੇਠ ਕਉ” 



ਦੋਹਰਾ ॥ ਸਿੱਖ ਸਖਾ, ਸੁਤ ਸਿੱਖ ਮਮ; ਸਿੱਖ ਹਮਾਰਾ ਧਯਾਨ । ਸੇਵੈ ਸਿਖ 
ਨਿਜ ਰੂਪ ਕੋ ਸਿੱਖ ਸੁਖਾਂ ਕੀ ਖਾਨ੭੭॥ ਸੁਨੋ ਬਿਸ਼ੈਭਰ ਕੌਡੀਆਂ ਨਿੱਤ 
ਗੁਰੂ ਹਿਤ ਪਾਂਢਧਨ ਹੋਵੈ ਬਖਸ਼ਾ ਸਕਲ ਸੁਖ ਸੈਪਤਿ ਰਤਿ ਰਾਂਚ'॥7੮॥ 
ਬਮੈਰੀ ਸਿੱਘਯਾ ਜਾਨਿਕੈ ਨਰ ਨਾਰੀ ਹਿਯ ਚੇਤਿ । ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸੁਰਕੀਨਂ 
ਰਹਤਿ, ਰਹਿਨੀ ਰਹੋ ਸੁਚੇਤ" ॥ ੭੯॥ “ਜਾਮ ਨਹਾਈਏ! ਨਾਮ ਧਿਆ- 
ਈਏ£ ਘਰ ਕੀ ਕੀਜੈ ਕਾਰ। ਥੋੜਾ ਬੋਲ,ਸਾਚਾ ਰੋਲ, ਇਕ ਮਨ, ਸੈਕਟ 
ਹਾਰ”॥ ੮੦ ॥ ਮਨ ਕਾ ਮਾਰਨ ਸੁਗਮ ਹੈ ਤਨ ਕੋ ਬਾਂਧੋ ਆਦਿ । ਸੁੱਧ 
ਬਿਹਾਰੀ ਕਾਰ ਗੁਰ ਦੋਖ ਛੋਡੀਏ ਬਾਦ'॥ ੮੧॥$ਮਾਲ ਲਾਲ ਅਰੁ ਸਾਲ 

ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਘ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪੁੰਤੁ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ 
ਸਿੱਘ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਣ ਹੈ; ਜੇ ਨਿੱਖ ਨੂੰ ਸੇਂਵਦਾ ਹੈ (ਸੇ ਮੇਰੇ) ਨਿਜ ਟਰਪ ਨੂੰ ਸੇਉਂਦਾ ਹੈ । “ਹੇ 
ਬਿ£ਂਭਰ ! ਨੁਣੋ (ਜੇ ਸਿੱਖ) ਪੰਜ ਕਉੜੀਆਂ ਹੌਜ਼ ਗੁਰਾਂ ਹਿਤ ( ਟੱਖਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕ” ) ਤਿਸਨੂੰ 
ਧਨ ਬਹੁਤਾ ਬਖਸ਼ੀਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਸੈਪਦਾ (ਉਸ ਨੂੰ) ਮਿਲਨਰੇ(ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਾਂ ਦੀ) ਪੂੀਤੀ 
ਵਿਚ ਰਚਿਆ ਰਹੇਗਾ । (ਅ) ੪ ਮਪਦਾ ਵਿਚ ਰਚਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੀ (ਨਰ ਨਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ 
ਸਿੱਖਿਆ) ਦਿਓ । “ਮੇਰੀ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਬਕੇ ਨਰ ਨਾਰੀਆਂ (ਸੱਤੇ) ਹਿਰਦੇ ਵਿਏ ਯਾਦ 
ਵੱਖੋ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ (ਗਾਵੋ), ਦੇਵਤਿਆਂ (ਵਰਗਾ) ਆਚਰਨ ਦੱਖੋ ਤੇ ਰਹਿਤ ਮਿਰਯਾਦਾ ਵਿਚ 
ਸੁਦੇਤ ਰਹੋ । ਈਪਹਿਥ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹਾਈਏ, ਨਾਮ ਧਿਆਈਏ।, ਤੇ ( ਦਿਨੇ ) ਘਰ ਦੀ_ ਕਾਰ 
ਕਰੀਏ, ਥੋੜਾ ਬੋਲੀਏ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉ ਵਿਚ ਟੱਖੀਏਂ (ਏਹ ਸਾਧਨ) 
ਸੈਕਣ ਹਰਨ ਹਾਰਾਂ ਹੈ । [ਰੋਲ=ਦੁਣਕੇ ਕੱਠੇ ਕਰੁਨਾ] । “ਮਨ ਦਾ ਮਾਰਣਾ ਸਖਾ ਹੈ ( ਜੇ) 
ਪਹਿਲੋਂ ਤਨ ਨੂੰ ਬੈਨ ਲਵੋਂ, ਸੁਧ ਵਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ? ਗਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰ (ਦਵੇ), ਦੂਸ਼ਣ (ਛਾਂਟਣੇ 
ਤੇ) ਬਗੜੇ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਏਵੇਂ । (ਅ) ਮਾਰ ਨ ਸੁਗਮ=ਮਨ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ' ਹੈ । ੬(ਹਰ 
ਇਗ।) ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਗੁਹੋ ਮਾਲਾਂ, ਤੇ ਲਾਲਾਂ (ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ! ਤੇ 
ਦੁਸ਼ਾਲਿਆਂ ਵਿਚ (ਰਦਿ ਦਿਆਂ) ਅਬਵਾ ਟੇਟੀ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਟੁਰਨਾ ਪਵੇ ( ਹਰ ਹਾਲੇ) ਗੁਦੂ ਕਾ 
ਸਿਦਕ ਜਿਉਂ ਕਾ ਤਿਉਂ (ਮੇਟੇ)ਪਾਸ ਜਹੇ । [ਲਾਲ=ਜਵਾਹਰਾਤ । (ਅ) ਪੁੰ=। ਸ਼ਾਲ=ਦੁਸ਼ਾਨੇ, 
(ਅ) ਘਰ । ਵਾ=ਅਥਵਾ । ਖ਼ਾਨ=ਖੱਲ, ₹ਤੀ, ( ਅ ) ਊਠ, [ ਵਾ:, ਖ਼ਾਲ=ਕਾਲਾ ਊਠ । ] 
ਢਾਲ=ਜੇ ਦੱਲ ਚੁੱਕੀ ੮ਵੇ ਭਾਵ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ । ਚਾਲ=ਚੱਲਣਾ, ਪੈਦਲ ਟੁਰਨਾ] । 

#ਪ੧-ਗਰ ਕੀ । 1ਪਾ-ਨਹਾਈ । ਹਰੰਪ:-ਧਿਆਈ । 
੫ [ਪਿਛਲੇ ਪੰਨੇ ਦੀ ਟੂਕ ਦੀ ਬਾਕੀ] 

ਹੈ। ਕਈ ਗਿਆਨੀ ੭੬ ਨੂੰ ਏਥੇ ਦਰੁਸਤ ਮੰਨਕੇ ਔੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ੨੫ 
ਗਿਫਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਅੱਸੂ ਦੇ ਅੰਕ ੨੭ ਵਿਚ ਆਏ ਪਦ 'ਡੱਬੀ” ਨੂੰ “ਛਬੀ! ਪੜ੍ਹਕੇ ਫਬੀ ਯਾ 
ਸਦਰਤਾ ਅਰਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਛੰਦ ਦੀ ਚਾਲ ਓਥੇ ਪਾਠ 'ਛੱਬੀ” ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ । 

%/ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਮੂਰਜ । ; ੫੪੯੨ ) ਰਿਤੁ ੫ ਅਸੂ “੪, 



_ ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੪ਦੜ ) __ ਰਿਭੂ ੫। ਔਹ ੧੫, _ 
ਮੈਂ ਖਾਲ ਚਾਲ ਵਾਚਾਲ । ਸਿਦਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਐਨ ਢਿਗੁ ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਕਾ ਸ੍ਹਾਲ'॥੮੨॥”ਐੱਡਾ ਕੈੱਡਾ ਬੈਨੜਾ ਕੈਨਤਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇ । ਵੇਮੁਖ ਇਨ ਸਭਿ ਤੇ ਬਚਹੁ ਫੂਲ ਸੈਪਦਾ ਆਇ” ॥ ੮੩॥ “ਨਾਰੀ ਕੀ ਮਾਨੈ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਨ ਕਰੱਲਾ ਮੀਤ । ਡੋਲੈ ਨਹਿ ਮਨ ਜੁੱਧ ਮਹਿ ਨਿਰਢੁਖ ਕਰਨੀ 
ਰੀਤ” ॥ ੮੪ ॥ ਸਿਖ ਕੀਆਂ ਤਬਿ. ਹਰਿਗੈਪਾਲ ਝਰਨ ਪਾਹੁਲੀ ਦੇਯ । ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਨ ਵਾਕ ਸੁਨਿ ਸਿੱਖ ਕਹੈ' ਗਾ ਸ਼੍ਰੋਯਂ ॥੮੫੧॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੱਥੇ ਪੰਚਮ ਰੁਤੇ “ਅਰਦਾਸ ਭੇਚ ਕਬਨਨੰ ਨਾਮ ਚਤੁਰਦਸ਼ਮੇ ਅੰਸੂ ॥੧੪ ॥ 

੧੫, [ਅਰਦਾਸਾਂ=ਜਾਰੀ] । 
ਦੌਹਰਾ ॥ ਹਰਿਗੁਪਾਲ ਸਿਖ ਹੋਇ ਕਰਿ ਪਿਤਾ ਬਿਸ਼ੋਭਰਦਾਸ' । ਹਾਜੋਰਿ 
ਬੂਝਨ ਲਗੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਪਾਸ॥੧॥1<ਜੇ ਨਹਿੰ ਸਿੱਖ ਬਹਾਲ ਹੁਇ, 
"ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਜਾਯ ਪਿਛਲੇ ਪੁੰਠੇ ਦੇ ਅੰਕ ਛੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੁਕਾ ਹੈ। “ਆਕੜਿਆ ਰੋਇਆ (ਹੈਕਾਰੀ),ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਗੱਪੀ, ਕੈਨਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ (ਮਾਰਨ ਯਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ) ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ (ਤੁਹਾਡੀ) ਸਪਦਾ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੋਇਗੀ । [ਐੱਤਾ=ਐੱਠ ਵਾਲਾ, ਆਕੜ ਵਾਲਾ । ਕੈਂਡ=ਕਠੇਰ, ਕੌੜੇ ਵਭ ਚੁਭਣ ਵਾਲਾ । ਬੈਨੜਾ=ਬਹਤਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ / ਬੈਂਡੜਾ=ਵਿੰਗਾ, ਹਰ ਗੱਲੇ ਪੁੱਠਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ । (ਅ ਕੈਂ ਡਾ ਬੈਨੜਾ=ਕਠੋਰ ਵਾਕ ਬੋਲਣ'ਵਾਲਾ] । ੩ਇਸਤ੍ਰੀਂ ਦ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ੩ ਬਾਲ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਬਨਾਵੇਂ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੁੱਧ ਵਿੱਚ ਡੁਲਾਵੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨਿਰਦੂਖਣ ਰੱਖੇ । ਮੁਰਾਦ ਇਹ 
ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੀ ਬੁਧੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਕੇ ਇਸ:1ਐੱਗੇ ਸੱਤ ਬਚਨੀਆਂ ਨਾਂ ਬਣੇ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ 
ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਧਾਰੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋਕੇ ਨਿਭੇਗਾ । [ਕਰਨੀ ਦੀ ਰੀਤਿ=ਵਰਤੋਂ' । ਬਾਲ=ਬੱਚਾ, ਮੂਰਖ । “(ਕਵਜੋਕਤੀ ਹੈ:-) ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਦੇਕੇ ਹਰਗੁਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੀਤਾ (ਕੋਲ ਬੈਠੇ) ਸਿੱਖ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਕ ਸੁਣਕੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ((ਦਹ ਹੁਣ) ਕਲਿਆਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ [ਗਾ=ਗਿਆ) ਪਹੁੰਚਾ । ਸ਼੍ਰੇਯ=ਕਲਯਾਣ](ਅ) (ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਅੰਜੂ ਵਿਚ) ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ (ਜੋ) 
ਵਾਕ ਸਿੱਖ ਦੀ _ਕਲਜਾਣ ਬਾਬਤ ਆਖੋਗਾ ਸੇ ਸੁਣ:-। [ਕਹੇਗਾ ਸ਼੍ਰ੍ਯ=ਕਲਯਾਣ ਬਾਬਤ 
ਕਹੇਗਾ] । “ਤੇ (ਉਸਦਾ) ਪਿਤਾ ਬਿਸ਼ੰਭਰ ਦਾਸ । “ਜੇ ਸਿੱਖ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ (ਸਿੰਘ ਨਾ ਸਜ ਸੱਕੇ) ਹੋਵੇ ਸਿਦਕੀ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਮੇਲ ਬੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ (ਜੋ ਚਰਨ ਪਾਹੁਲ ਲੈ ਲਵੇ) ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਲ (ਜੁਗਤ) ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਕਿਵੇਂ ਲਵੇ ? ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਹੁਲ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁਣ ਆਪ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਦਕੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਨ ਸਕੇ, ਆਪ ਪਾਸ ਪੱਜ 

ਬਰ ਤਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ] । “ਇਸ ਅੰਜੂ ਦੇ ਅੰਕ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ । ਪਰ ਏਥੇ-ਅਸਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚ 
1ਨੋ ਸਾਥੀ ਦੀ ਇਹ ੭੮ ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਹੈ । 

ਨ ੬ 



/! ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। _ ___( ੫੪੯੭) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰਸੂ ੧੫. _ 

ਹੁਵੈਂ ਨ ਸਿਦਕੀ ਮੇਲ। ਕੈਸੇ ਪਾਹੁਲ ਚਰਨ ਕੀ ਸਿੱਖ ਬਤਾਵਹੁ ਖ
ੇਲ 

॥੨॥ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿ ਸੁਨਾਇਓਸੁਨਹੁ ਬਿਸ਼ੈਭਰ ਰੀਤਿ।ਬਚਾੱਵਿਸ਼ਵਾਸੀ 

ਹੋਵਨਾ ਮੋ ਪਦ ਰਾਖਹੁ ਪ੍ਰੀਤਿ” ॥ ੩ ॥ “ਦਸ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰ 'ਏਕ ਸਮ 

ਜਜੋਂ ਜਾਨੈਂ ਜੋ ਮੇਰ। ਇਕਦਸ਼ਮੋ ਗੁਰ ਰ੍ਰੌਥ ਜੀ ਬਾਠੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹੇ
ਰਿ॥ 

੪॥ ਧੋਇ ਰੁਮਾਲ ਗੁਰ ਰ੍ਰੰਥ ਕੌ ਪਾਹੁਲ ਲੇਵੈ ਦੇਇ । ਸਿਦਕ ਸਮਾਲ
ੀ" 

ਕਰਿ ਕੜਾਹ ਬਾਂਟੇ ਅਥਿਤੀ ਲੇਇ ॥੫॥ ਨਾਮ ਧਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੇ ਤੁਕ
 

ਗਿਆਰਵੇਂ ਮਾਨ“। ਪੱਤ ਸਿਰੇ ਅੱਖਰ ਧਰੇ ਪੁਨ ਪੁਨ ਧਰੇ ਸੁਜਾਨ” ॥੬॥ 

ਆਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੰਤ ਸਿਖ ਕਾਜ ਸੈਸਾਂਹੀ ਕੀਨ।ਬੋਲ ਗਰੀਬੀ ਸਿੱਖ ਕਰਿ 

ਕੋਨਕਾਂ ਦੇਇ ਮਸਕੀਨ” ॥ 7 ॥ ਜਗ ਛੋਡੈ ਖੰਡੇ ਚਰਨ ਪਾਹੁਲ ਸਿੱਖਾਂ 

ਸਾਰ। ਪਾਹੁਲ ਖੰਡੇ ਹੋਇ ਜਿਸ ਚਰਨਨ ਕੀ ਨਹਿ ਧਾਰ'"॥੮॥ ਚਰਨ 

ਪਾਹੁਲੀ ਖੰਡ ਦੇ; ਸਿਖ ਕਾ ਨਾਂਤਾਂ ਮਾਨ।ਜਹਾਂ ਨ ਹੋਵੈ ਤਹਿ ਕਰਹੂ ਵੈ ਤੋਂ
 

ਆਪਨੀ ਸ਼ਾਨ” ॥੯॥ ਅਧਰ ਦਸਨ ਮਹਿ ਭੇਦ ਨਹਿ ਭੇਦ ਨ ਪਿਤ ਅਰ 

“ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਯਾਜ ਪਿਛਲੇ ਸਫੋ ਦੇ ਅੰਕ ੬ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਬਚਨਾਂ
 ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮੇਰ 

ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਰਖੇ । “ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦਸਾਂ ਗੁਰ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇ
ੱਕ ਤੁੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ 

ਤਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਰਥ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਰਵੇਂ' ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣ
ਨ।(ਅਦੀਖਯਤ)ਲਵੇ 

ਤੇ (ਦੀਖਸਤ) ਦੇਵੇ । “(ਪਾਹੁਲ ਲੈਕੇ ਫਿਰ) ਭਰੋਸਾ ਮੈਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ । $ਗਯਾਰਵੇ' ਸਤਿਗੁਰ 

ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ) ਦੀ ਕਹੀ ਤਕ ਤੋਂ (ਉਸ ਪਾਹੁਲ ਧਾਰੀ ਦਾ)
 ਨਾਮ ਧਰੇ । “ਪਤੇ 

ਸਿਰੇ ਦੇ (ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ) ਅੱਖਰ (ਲੈਕੇ) ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਰੱਖੇ
 ਸੁਜਾਨ (ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ) । 

ਪੁਨਾ ਪੁਨਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੇ ਬਹੁੰਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਤਾਂ । ਜਾਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਰ ਲੈਕੇ ਫਿਰ 

ਬਹੁਤੇ ਨਾਮ ਉਸ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ (ਤੇ ਕੁਲ ਵਿੱ
ਚ ਦੇ ਅਗਲੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ 

ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ) ਨਾਮ ਰੱਖੇ । `,ਗੁਰ, ਮੰਤ੍ਰ (ਦਾ ਧਾਰਣੀ) ਸਿੱਖ ਜਦ) ਮੈਸਾਰਿਕ ਕਾਰਜ 

ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੁ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਕਰੇ ਭਾਵ ਗੁਰਮਤ ਕਰੇ । ਧੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ (ਸਹ
ੀ) ਕਰਕੇ (ਚਾਹੋ) 

ਗ੍ਰੀਬ ਹੋਵੇ (ਤੋ ਗ੍ਰੀਬ ਨੂੰ ਬੀ ਦੇਕੇ, ਬਚਨ ਹਲੀਮੀ ਦਾ ਕਰੇਂ । ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਪਾਹੁਲੀ ਸਿੱਖ 

ਕੰਨਿਆਂ ਪਾਹੁਲੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਅਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਗ੍ਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ 
ਨਾ ਪਰਖੇ ਪਰ ਦੀਖਜਤ 

ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇ ਤੇ ਹਲੀਮੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ । ੯ਜਗਤ ਰੀਤੀਆਂ ਛੱਡਕੇ 
ਹੈ ਇੱਖਾ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ 

ਖੰਤੈ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਲੈ ਲਵੇਂ (ਨਹੀਂ ਤਾਂ) ਚਰਨ ਪਾਹੁਲ ਲਵੇ; (ਅ) ਜਗ ਛ
ੋਭੈ=ਜਗਤ (ਦੇ ਸਾਕ 

ਅੰਗ) ਛੱਡੇ ਭਾਵ ਪਾਹੁਲ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਕ ਤਜਾਗਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਤਜਾਗੇ । ਜਿਸ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦਾ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇਂ ਓਹ ਚਰਨ ਪਾਹੁਲ ਨਾਂ ਲਵੇ । ""(ਪਰ) ਚਰਨ ਪਾਹੁਲੀ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦਾ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ,ਬੇਸ਼ੱਕ) ਛਕਾ ਦੇਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੈਬੈਧ (ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ) ਮੰਨੈ, ਜੱਥੇ 

(ਦੋਹ ਪਾਹੁਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਛਕੀ) ਹੋਵੇ ਓਥੇ (ਜਿਸਦਾ ਅਭਿਲਾਖੀ ਜਗਜਾਸੂ ਹੋਵੇ ਉਹ 

ਪਾਹੁਲ ਦੇਕੇ) ਸਿੱਖ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਫਿਰ) ਅਪਣੈ ਤੂੱਲ (ਸਿੱਖ ਜਾਣੋ)।
 “ਪਾ:-ਬਚਨ । 

ਤਰ 



_ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੪੯੫ ) ਰਿਤੁ ੫ । ਐਨ ੧੫. 

'ਸਵਨ । ਤੜੋਂ ਸਿੱਖਕਾ ਕੀ ਏਕਤਾ ਪਾਹੁਲ ਭੇਨ ਨ ਤਵਨ" ॥੧੦॥ ॥੧੦॥ “ਬਡੇ 
ਲਘੂ ਕੋ ਭੇਦ ਨਹਿ ਸਿੱਖਜਾ ਲੋਵੈ ਸਿੱਖ । ਬਰਣ ਜਾਤ ਕੌ ਦੂਰ ਧਰਿ ਐਸੇ 
ਸਿੱਖ ਸੁਲੱਖ॥੧੧॥ਦੇਵੈ ਲੋਵੈ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਿ;ਖਾਵੈ ਕਰਜ ਦੁਵਾਇ। ਸਿੱਖੀ 
ਪਦ ਜੋ ਦਗ਼ਾ ਕਰਿ ਠੌਰ ਨ ਕਤਹੂੰ ਪਾਇ ॥੧੨॥ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਮ ਕੀਹਨਾਂਮ 
ਜਪ: ਨਾਮ ਰਸੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣ” । ਨਾਂਮ ਉਪਦੇਸੈ ਨਾਮ ਸੁਖ ਸਖਾ ਸਾਚਲਾ 
ਨਾਮ" ॥੧੩॥ ਜੀਵਨ ਜਾਕਾ ਧਰਮ ਹਿਤ ਚਲਨਾ ਗੁਰ ਕੀ ਰੀਤ।ਭੋਜਨ 
ਜਾਂਕਾ ਦੇਹ ਹਿਤ, ਰਹੈ ਵੈਰਾਗੀ ਮੀਤ੯ ॥੧੪॥ ਜਜੋਂ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਇ 
ਰਗ ਕੀ ਤਰ ਆਤਮ ਹਿਤ ਆਚਰੈ ਹੀਏ ਚਿੱਤ 
ਉਦਾਸ” ॥੧੫॥ ਸੁਨੋ ਸਖਾ ! ਚਿਤ ਲਾਇਕੈ ਚਲਨੋ ਕੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ । ਮੋਹਿ 
ਤੋਹਿ ਸਬਿ ਚਲੈਂਗੇ, ਚਲਨ ਨ ਕੋਈ ਰੀਤ" ॥੧੬॥ ਇਹ ਬੈਰਾਗ ਹਿਤ 

“(ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਤਧਾਰੀਆਂ ̀ ਦਾ ਆਧੋ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ, ਛੁਟਿਆਈ, ਜਾਤ 
ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਫਹੇ) ਜਿਵੇਂ ਟੋਠਾਂ ਦਦਾਂ ਵਿੱਚੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ 
ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ' ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਯਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਹੁਲ ਦਾ ਟੇਦ ਬੀ 
ਨਹੀਂ/(ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ) ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ(ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ) ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, 
ਵਰਣ ਤੇ ਜਾਤ (ਦੇ ਫਰਕ) ਨੂੰ (ਬੀ) ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਸੱਖਜਾ ਤੇ (ਦੀਖ=ੰਝੇ ਦਾ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ) ਲਵੇਂ ਸੋ ਸਿੱਖ ਹੈ । ਐਸੇ ਸਿੱਖ (ਸੁਲੱਖਨ=ਪੂਰੈ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ=) ਆਦਰਸ਼ਕ 
ਸਿੱਖ ਹੈਨ । (ਅ) ਸੁਲੱਖਣੇ ਸਿੱਖ ਹਨ । (ਏ) ਐਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝੋ । ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਰਕ ਜਾਤ ਜਨਮ ਅਮੀਰੀ ਗ੍ਰੀਬੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰਕ ਨਾ 
ਸਮਬਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਪਿਤਾ ਪੁਤ੍ਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਯਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 
“ਅੰਗ ਅੰਗੀ! ਭਾਵ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ । “ਦੇਣ ਲੋਣ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕਰੇ । ਜੇ ਕਰਜ਼ ਲੀਕੇ 
ਖਾਵੇ ਤਾਂ(ਮੁੜਕੇ) ਅਦਾ ਕਰੇ । ਅਸਲ ਪਾਠਕਰਜ ਦੁਵਾਇ' ਹੀ ਹੈ । ਗੁ:ਪ੍ਰਸੂਵਿਚ ਅਕਸਰ 
ਪਾਠ ਹੈ “ਕਰੈ ਦੁਵਾਇ! ਪਰ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ “ਕਰਜ ਦੁਵਾਇ” ਠੀਕ ਹੈ । 
ਸਿੱਖੀ ਪਦ ਤੇ (ਖੜੋਤਾ ਹੋਇਆ) ਦਗ਼ਾ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੌਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । 'ਪ੍ਾਣਾਂ 
ਵਿਚ ਨਾਮ ਰਮੇ ਯਾ ਰਚ ਜਾਵੇਂ, ਯਥਾ:-ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨਿ ਬਸਤੁ ਹੈ । “ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ 
ਉਪਦੇਸ ਵ,ਨਮ ਦਾ ਹੀ ਸੁਖ ਮਣਸਚਾ ਮੱ ਨਮ ਹੀ ਹੈ।$ਜਿਸਦਾ ਜੀਵਨ ਧਰਮ ਲਈ 
ਹੈ, ਤੇ ਚਲਨ ਜਿਸਦਾ ਗੁਰੂ ਰੀਤੀ ਪਰ ਹੈ, ਜੇ ਭੋਜਨ(ਭੋਗਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ' ਪਰ) ਦੇਹ (ਰਖਜਾ) 
ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਵੈਰਾਗ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਮਿਤ੍ਰ ! ?ਉਸਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸਫਰ ਦੀ 
ਤਾਂਘ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਤਿਵੇ' ਆਤਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਿਚਰੀਏ (ਯਾ, ਕਰਮ ਕਰੇ) ਤੇ 
ਚਿੱਤੋ' ਉਦਾਸ ਰਹੀਏ । ੯ਢਚਲਣ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖੇ । “ਚਲਣ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 
ਭਾਵ ਸਭ ਚੱਲਣਰੀ । [ਮੈਸ:, ਰਿਕ੍ ।ਹਿੰ, ਗੌਤਾ=ਸੱਖਣਾ]। __ “ਪਾ-ਕਰੈ ਢਵਾਇ। 



ਨਉ ਰੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । ( ੫੪੯੬ ) ਰਿਤੁ ੫। ਅੰਜੂ ੧੫. 

ਕਹਿਨ ਹੈ ਨਹਿ ਆਵਨ ਨਹਿ ਜਾਇ'। “ਅਪਨੀ ਵਾਸ਼ਨ ਆਪ ਮਹਿ 
ਸਮ ਸੁਪਨੇ ਮਿਲਿ ਜਾਇ ॥੧੭॥ ਆਦਿ ਅੰਤ ਜਿਉ' ਨੀਂਦ ਮਹਿ ਆਤਮ 
ਜਾਨੋ ਭਾਇ'। ਇਹੀ ਜੋਗ ਕੀ ਰੀਤਿ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਿ ਕਹੀ ਬਨਾਇ ॥੧੮॥ 

_ ਪੰਚ ਅਰਦਾਂਸਾਂ ਜੋਗ ,ੜ.ਸੋਹੈ ਹੈਸਾ ਹੇਤ” । ਕੁੰਡਲੀ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਨ ਕੌ 
ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਥੈ ਚੇਤ“॥ ੧ ॥ ਅਨਹਦ ਉਠੈ ਝੁਣਕਾਰ ਜਬਿ ਸਤਿਗੁਰ 
ਨਾਮ ਢਿਤਾਰ' । ਗੁਹਯ ਧਯਾਨ ਗੁਰ ਰਜਾਨ ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਲੀਜੈ ਧਾਰ” 
॥੨੦॥ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਹਾਥ ਗੁਰ ਪੰਜਵੀਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ” । ਪੂਰਨ ਪੂਰੀ 

੧ਇਹ (ਗਲ) ਵੈਰਾਗ (ਕਰਾਉਣ) ਲਈ ਕਹੀਦੀ ਹੈ, (ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ) ਆਉਣਾ ਜਾਣਾਂ 
ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਤੇ) ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਡੂ ਅਪਣੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਂ ਅਪਣੇ ਵਿਚ ਹੀ 
ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਵੇ” ਨੀਂਢ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗ੍ਰਤ ਸੀ, ਨੀਂਦ 
ਖੁਲ੍ਹਿਆਂ ਫਿਰ ਜਾਗ੍ਤ ਹੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਜਗਤ ਰੂਪੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਆਦਿ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਕ 
ਆਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣੋ । (ਅ) ਨੀਂਦਰ ਵਿਚ (ਉਪਜੀਆੰ) ਸੁਪਨੇ ਦੀਆੰ ਵਾਸ਼ਨਾਂ (ਜਾਗ ਪੈਣ 
ਨਾਲ਼ ) ਆਪੈ ਅਪਣੇ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਵਿੱਦਜਾ ਰੂਪੀ ਨੀਂਦ ਦੇ) ਆਦਿ 
ਅੰਤ ਵਿਚ (ਇਕੋ) ਆਤਮ ਭਾਵ ਹੀ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਜਾਗ੍ਰਤ ਵਿਚ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, 
ਜਦ ਨੀਂਦ ਆਈ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਗਈ, ਜਦ ਫੇਰ ਜਾਗਤ ਹੋ ਆਈ ਤਾਂ ਓਹ 
ਰਚਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ । ਤਿਵੇਂ ਅਵਿਦਯਾ ਰੁਪੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਤਮਾਂ ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ 
ਹੈ ਭਾਸੀਆਂ, ਜਦ ਆਤਮੁ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਾਗ੍ਤ ਹੋ ਆਈ ਤਾਂ ਓਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ 
ਵਿਦਜਾ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈਆਂ । ਵਪਹਿਲੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੀਤਿ ਦੱਸੀ ਸੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ ਕਿ ਯੋਗ ਦੀ ਰੀਤੀ ਭੀ ਇਹੋ ਹੈ । ਅੱਗੇ ਜੋਗ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ _ਕਹਿਣਗੇ । 
$ਪੰਜ ਜੋਗ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹਨ ਵਿ (ਪਹਿਲੀ ਹੈ) ਸੋਹੈ ਹੈਸਾ (ਦੇ ਜਾਪ) ਲਈ । [ਸੋਹੈ 
ਹੈਜਾ=ਉਹ ਸੈਂ ਗਾਂ, ਮੈਂ_ਉਹ ਹਾਂ] । “(ਦੂਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੈ_ ਕਿ ਹੈ) ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ! ਪਾਣ 
ਅਪਾਨ (ਦੇ -ਅਡਯਾਸ ਦੇ ਵਿਘਨਾਂ ਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਕੁੰਡਲਨੀ ਜਾਗ ਪਵੇ । ਚਿਤੇ= 
ਜਾਗ ਪਵੇ]। ੬(ਤੀਜੀ ਅਰਦਾਸ:-ਹੇ. ਸਤਿਗੁਰ !) ਜਦੋਂ ਅਨਹਦ ਦੀ ਬੁਨਕਾਰ ਉਠੇ 
(ਤਾਂ ਭੀ ਮੈਂ , ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਰਹਾਂ । ਸੂਚਨਾ-ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਘ ਪ੍ਰ ਲਈ 
ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ' ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਫੋਵਲ ਕੈਨ ਮੁੰਦਣ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਪਈ ਦੇਂਦੀ 
ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀਕੀ_ ਲੋੜ ਹੈ ਊ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ (ਸੁਲਬਨ) 
ਮਗਰੋ ਦੱ ਰਹੇ ਹਨ ਵਖ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਸ਼ ਖਾਲਸ' ਟ੍ਰੈ: ਸੁ: ਵਾਲਾ ਪਦ “ਅਨਹਦ ਤੇ 
“ਸ਼ਬਦ ੬. ੭]। ?੧ਥੀ (ਅਰਦਾਸ ਇਹ) ਕਰੀਏ ਕਿ _ਹੇ ਗੂਰੋ _ਗੁਪਤ ਧਯਾਨ ਤੇ ਗੁਪੜ 
ਸਿਆਣ_(ਗਕਾਨ ਵਿਚ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਵੋ) । ਸੂਚਨਾ-ਗੁਹਯ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗੁਪਤ ਤੇ “ ਗੁਪਤ ਹੈ । "ਪੰਜਵੀਂ (ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ) ਹੇ ਗੁਰੋ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ 
ਮੱਰੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿਓ । 

ਮੇ 



ਨ ਦੁਰ <ਤਾਘ ਸਰਜ । ( ੫੪੯੭ ) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰਸੂ ੧੫, 

ਪਾਇਗੋ ਛੇਵੀਂ ਛਦਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ।੨੧॥ ਸੱਤਵੀ' ਸ਼ਰਨੀ ਆਇ ਪਰ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਪੂਰੀ ਪਾਇ” । ਅੱਠਵੀਂ' ਮਾਲਾ ਫੇਰੀਏ ਸਾਸ ਸਾਸ ਗੁਰ ਧਕਾਇ੯॥ 
੨੨॥ ਨਾਵੀਂ ਨਿਤ ਗੁਰ ਸੇਵਨੇ ਨਰਕ ਨਿਵਾਰਨਿ ਜੋਗੁ” । ਦਸਮੀ 
ਦਗਧ ਨ ਹੋਇਯੇ ਸ਼ਾਂਤਿ ਯੋਗ ਮੈਂ' ਹੋਗ“ ॥੨੩॥ ਸਿੱਖਾ ਭਰਮ ਨ ਕੀਜੀਏ 

"(ਛੇਵੀਂ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕਰੇ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੋ ! ਮਾਜਾ ਦੇ) ਛਲ (ਮੋਟੇ 3) ਪ੍ਰਫਾਸ਼ ਕਰੀ ਰੱਖੋ । 
(ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ) ਪੂਰਨ ਅਕਾਨ; ਪੁਰਖ) ਪੂਰੀ ਪਾਏਗਾ । ਭਾਵ, ਰੁਹਯ ਗਜਾਨ ਹੇ 
ਜਾਣ ਤੇ ਭੀ ਭਾਵੇਂ ਗਜਾਨ ਮੁੜ ਅਗਜਾਨ ਨਹੀਂ' ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਕੁਸੈਗ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਨਾ 
ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਗਯਾਨ ਸਿਬਲਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਏਸ ਸਿਬਲਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 
ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਟੱਬ ਪੂਰੀ ਪਾਵੇ, ਗਜਾਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲੋਵੇ । ਮਾਯਾ ਕਿਸੇ ਛਲ ਨਾਲ ਗਾਨ 
ਸਿਥਲਤਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ । ਸੂਚਨਾ-ਗਯਾਨੀ ਗਯਾਨ ਪਾਕੇ ਸਫਲ ਗਨੀ ਤਾੰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਜੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਵਰਤਣ ਤੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਣਾਚਾਰ ਦਾ ਕਰਤੱਵਜ ੮“੩,ਇਸ ਲਈ ਟੁਣ ਓਹ ਅਰਦਾਸਾਂ 
ਦਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗਕਾਨੀ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਕਾਇਮ ਟੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੱਗਜਾਸੂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ 
ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ । 'ਘੱਤਵੀਂ, ਪੂਰੀ (ਗਯਾਨ ਅਵਸਥਾ) ਪਾਕੇ (ਬੀ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ 
ਪਏ ਰਹਿਣ (ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਟੇ) । (ਅ) (ਹੇ ਸਿੱਖ ! ਗੁਹਯ ਗਜਾਨੀ ਹੋਕੇ ਬੀ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸ਼ਰਨੀ ਆਕੇ ਪਉ (ਤੇ ਨਿਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕਿ ਮੇਰੀ) ੧ਰੀ ਪਾਓ, ਭਾਵ ਗਕਾਨ ਸਫਲਤਾ 
ਬਖਸ਼ੋ। (੬) ਜੱਗਨਾਸੂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਲਓ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਓ । ੧(“ਗਕਾਨੀ 
ਹੋਕੇਂ ਭੀ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਯਾਸ ਨਾ ਫੋੜੇ ਇਸ ਲਈ ਵੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ) ਅੱਠਵੀ' (ਅਰਦਾਸ 
ਇਹ ਕਰੇ ਕਿ) ਸੈਂ ਸਹਸ ਸਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਟੂਪੀ ਮਾਲਾ ਢੇਰਾਂ । (ਅ) ਭਾਵ ਸ਼ਰਨ 
ਆਯਾ ਜਗਯਾਸੂ ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਸ ਸੂਸ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੇ (ਜੇ 
ਆਲਸ ਪਵੇ ਤਾਂ, ਮਾਲਾ ਫੇਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪੇ । ੧ਨਾਵੀਂ (ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ) ਨਰਕ ਨਿਵਾ- 
ਰਣ ਜੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਤ ਮੈਂ ਸੇਵਾਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਗਜਾਨੀ ਬੀ ਨਮ ਵਿਚ ਵਸਦਾ 
ਹੋਇਆ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਟੇਕ ਧਾਰੇ ਤੇ ਨਿਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਭਾਵ ਵਿਚ ਰੱਧ, 
ਜਿਵੇਂ ਕਾਈ ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਆਦਿਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ । “ਦਸੀ (ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕਰੇ 
ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੋ) (“ਸਾਰ ਤੋਂ ਅ/ ਰਨੀ ਈਰਖਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਦਿ ਅਗਨੀ) ਨਾਲ ( ਮੈਂ) ਦਗਧ ਨਾਂ 
ਦੋਵਾਂ, (ਮੈਂ ਅੰਦਨੋਂ ਆਪ ਨਾਲ) ਦੁੜਿਆ ਰਹਾਂ (ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਮੇਰੀ) ਸ਼ਾਂਤਿ ਦੀ ਹੋਵੇ । ਭਾਵ- 
ਸਫਲ ਗਯਾਨੀ-ਦ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ-ਦੇ'ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਜਗਤ 
ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੈਸਾਰ ਵਲੋਂ _ਕਈ ਅਗਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ । ਵਾਚ 
ਗਿਆਨੀ ਆਦਿਕ ਈਰਖਾ ਦੇ ਚੈਗਾਰੇ ਸੱਟਣਗੇ, ਮੈਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਸੇਕ ਲੈਂਕੇ __ਆਉਣਗੇ ਤਦ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਈ' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਆਦਿਕਾੰ ਨਲ ਸ਼ਾਂਤਿ ਨਾਲ 
ਵਰਤਣਾ ਲੋੜੀ£, ਇਸ ਦਾਤ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੪੯੮ ) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰ ੧੫. 

ਬੁੱਧਿ ਰਾਖੀਏ ਠੌਰ” । ਰਾਖਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਜਜੋਂ ਅਚਾਰ 

ਹਿਤ ਔਰ” ॥ ੨੪॥ ਬਾਲੀ ਬਿਹਾਏ_ ਗੁਰੂ _ਢਿਗਾਂ;_ ਤੋਰੇ ਗੁਰੂ 

ਨਿਬਾਹਾਂ । ਬਚਨ ਮਾਨ ਹਿਤ ਪੰਦ੍ਰਵੀਂ ਦੀਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਹਾੰ 

॥ ੨੫ ॥ ਮਾਨਦੇਇ ਕੁਲਕੀ ਰਹੈਂ; _ਬਨੈਂ' ਸੈਬੋਧੀ ਸੈਤ' । 

ਬ੍ਰੱਤ ਨਿਵੈਂ" ਥਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਗਿਹ"; _ਇਹੀ_ਖੂਬ ਕਲਕੈਤ”” 

(ਯਾਰਵੀਂ-)ਹੇ ਸਿੱਖ ! (ਕਦੇ) ਭਰਮ ਨਾਂ ਕਰੀਏ (ਪਰ ਜੇ ਕਦੇ ਮਤ ਭਰਮ ਵਿਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 

ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਗਿ ਹੇ ਗੁਰੇ) ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ (ਆਪਣੀ) ਟੇਕ  ਰੱਬੀਏ । ੨(ਬਾਰ੍ਵੀਂ) ਜਿਵੇ” 

(ਔਰ=) ਇਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿਤ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਯ ਉਤੇ ਹੈ, । ਤਿਵੇਂ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੀ ਟੇਕ 

ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕਰਤੂਤ ਤੇ ਨਹੀਂ, ?ਰੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਰੱਖਯਕ ਹੋ, ( ?ਰੀ 

ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, । (ਅ) “ਔਰ” ਦਾ ਅਰਥ “ਰਾਈ! ਬੀ.ਕਰੰਦੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਅਰਥ ਲਗੇਗਾ:- 

ਜਿਵੇ“ ਰਾਈ ਅਚਾਰ ਦੀ ਹਿਤ ਨਾਲ ਫਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ
 ਜੀਓ ਸਿਖ ਦੇ 

ਰਾਖੇ ਬਣੋਂ । <(ਤੇਰ੍ਵੀਂ ਅਰਦਾਸ-) ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਵੂ ਗੁਰੂ ਸਮੀਪ ਰਿੰਦਿਆੰ ਮੇਰੀ 

ਉਮਰਾ ਬੀ>, ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ-“ਪਾਇਓ ਬਾਲ ਏਧਿ ਸੂ੬2 । ( ਅ । ਕਿੰਤੇ ਪਾਠਾਂਤ੍ ਹੈ “ਬਲੀ 

ਬਹਾਏ ਗੁਰ ਬਿਨ! ਤਾਂ ਅਰਥ ਨੋਉਂ ਲਾੱਗੇਗਾ-.ਦੇਵੀ ਦੇਉਤਿਆਂ ਨੂੰ) ਬਲੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਛੱਤ 

ਦੇਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਐਂ ਗੇ (ਬਿਨ=) ਬਿਨਤੀ ਕਰੇ । (੬) ਰੁ ਰੂ ਤੋ ਕਿਨਾ (ਹੋਰ ਦੇਵਾਂ ਨੂੰ)ਭੇਵਾ ਦੇਣੀਆਂ 

ਛੱਡ ਦੇਵੇ । ਦਚਉਧਵੀਂ-ਹੇ ਗੁਨ ਮੇਰਾ ਨਿਬਾਹ ਟੌਰੋ, ਭਾਵੇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਬਾਜ ਨਾਂ ਕਰੋ । 

ਪਪੰਦਵੀਂ-(ਅਰਦਾਸ:-ਹੇ ਗੁਟੋ)ਆਪ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਹੀ £ਰਾ “ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ। ਓਸੇਲ੍ਵੀਂ- 

ਆਪ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ (ਅਰਥਾਤ ਇਿੱਖੀ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਮੈਂ) ਟੰਮਰੀ ਭੂਤ ਟੋਵਾਂ [ਦੀਨ==ਦੀਨ ਦੋਵਾਂ] 

(ਇਹ ਵਰਤੋ” ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੈ ਦਿਲ ਦੀ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗੀ $੩ ੨੦ਵੀ' ਅਰਦਾਸ) ਸਤਾਰ੍
ਵੀਂ-- 

ਹੇ ਗੁਰੋ (ਆਪ ਹੀ ਮੇਨੂੰ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਵਿਚ) ਮਾਣ ਦਿਓ । ਦ(ਅਠਾਰਵੀਂ)-(ਹੇ ੨ ਹੋ) ਕੁਲ ਵਿਚ 

ਮੇਰੀ ( ਅਬਰੋ _ਬਣੀ ਰਹੇ।( ਅ) ਮੇਰੀ ਕੁਲ ਦੀ ਆਬਰੋ ਬਣੀ ਰਹੇ । ੯, ਉਨੀਵੀ' -ਮੇਰੇ 

ਮੈਈਧੀ ਸੈਤ ਬਣ ਜਾਵਣ, ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਣ । ( ਅ) ਗੁਰਮੁਖ 2`ਕ ਮੇਰੇ $੬ਧੀ ਬਣ 

ਜਾਣ । ੯(ਵੀਹਵੀਂ)-(2 ਗੁਰੋ ਮੇਰੀ) ਬ੍ਰਿਤੀ ਨਿਉਂ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ਦਿਲ ਵਿਚ ਗ਼ਟੀਬੀ ਵੱਸੇ। 

੧੧(ਇੱਕੀਵੀਂ,-ਫੁੱਧ ਘਰ ਫਿਚ ਮੇਰੀ ਇਸਬਿਤੀ ਟੋਵੇ । ਭਾਵ ਅੰਤਹਕਰਣ ਮਲ > ਵਿਖਜੇਪ 

ਤੋ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ । (ਅ) ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿਚ ਧੀ ਟਿਕੀ ਰਹੇ । ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ (ਬਾਣੀ 

ਨਾਮ) ਨਾਲ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਰਹੇ । "”,ਬਾਈਵੀਂ)-1ਹੇ ਗੁਰੋ) ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ ਵਾਹਿਰੁ ਰੂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ 

ਹੀ ਵੰਗੀ ਲਾੱਰੇ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇਲਾਹੀ ?ਦਰਤਾ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੇ । , ਇਹੀ=ਇਸੀ 

ਲੋਕ ਵਿਚ, ਯਥ4-ਇਹਾਮੂਨ=ਲੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ । ਕਲ=ਮੁੰਦਰਤਾਂ । ਕੰਤ=ਪਤੀ=ਵਾਹਿਗੁਦੂ । 

ਖੁਬ=ਦੰਗਾ] । (ਅ) (ਇਹੀ=) ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹੀ ਹੈ ਇਤੀ ਖੂਬ ਕਲਕੇ; ਭਾਵ ਇਤੀ ਜੱਧ ਸਮ 

ਖੂਬ ਕਲਕੇ=ਗਰਮ ਟਵੇ; ਬੀਰ ਰਸੀ ਦਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਬੀਰ ਰਸੀ ਅਰਦਾਸਾਂ 

ਚੱਲਣੀਆਂ ਹਨ। ( ਏ )(ਇਹੀ=; ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ (ਬੂਬ=) ਵਿਕਾਰ ਹੀਨ ਦੇਕੇ (ਕਲਕੰਤ=) 

ਚਮਕੇ । 



£1 ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । (੫੪੯੯) ____ ਰਿਤੁ ੫। ਅ ੧੫. 
॥ ੨੬॥ ਤੇਂਵੀ ਤਰਗਸ ਗੁਰੂ ਕਾ" ਚੌਵੀ ਕਟਾਰੀ ਸਿੱਧ” । ਪਚਵੀ' ਪਤ 
ਸਿਉਂ' ਗੁਰੂ ਥਿਰ ਛੱਬੀ ਗੁਰ ਢਿਗ ਬ੍ਰਿੱਧ॥ ੨੭॥ “ਇਕ ਸੌ ਇਕ 
ਅਰਦਾਸ ਕਰਿ; ਸੌ ਬਰਸਾਂ ਕੇ ਦੋਖ । ਗੁਰੂ.ਗਵਾਵੈ ਸਿਖ ਕੇ; ਪਾਵੈ ਗੁਰ 
ਪਦ ਮੋਖਾਂ ॥੨੮॥੧` ਸੋ ਅਰਦਾਸੀਆ ਜੋਗ ਹੈ ਤਾਂਕੋ” ਪੂਜੈ ਪਾਇ । ਸਿੱਖ 
੩ਖੀ ਸੋ ਹੋਇਗਾ ਸੌ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਇ ॥ ੨੯॥ ਸਤਿਗੁਰ ਹਿਤ ਦਸਵੈਧ 
ਦੇਇ ਸਿੱਖੀ ਜੁਗਤ ਰਹਾਇ' । ਨ੍ਰਾਨ ਦਾਨ ਸਤਿਨਾਮ ਮਹਿ ਬਰਤੋ; 
ਬੈਸ ਬਿਤਾਇ॥੩੦॥ਪਰਨਾਰੀ ਧਨ ਛੋਡਿ ਕੈ ਨਿਸ਼ਚਾ ਗੁਰ ਪਦ ਸ਼ਰਨਿ । 
ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪੜੋ ਕਾਟੈ ਜਨਮਾ ਮਰਨ ॥ ੩੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ $ਭੱਦਨ 
ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਨਹਿ ਕਰੋ” । ਮੂਏ ਬੰਧ ਨਹਿ ਰੋਦਨ ਧਰੈ" । ਬੁਰੇ ਕਰਮ 
ਤੇ ਆਪਿ ਬਚਾਇ'”” । ਸਭਿ ਕੁਟੈਬ” ਸ਼ੁਭ ਮਾਰਗ ਪਾਇ॥ ੩੨॥ ਫਲਨ _ 
ਬੇਚੀਏ ਅੰਨ ਬਪਾਰ"। ਤ੍ਰਿਣ, ਕਾਸ਼ਟ, ਅਰ ਚਾਮ ਨਿਵਾਰ”'ਬਰ। ਕਰਜ 
"'ਤੇਈਵੀਂ (ਅਰਦਾਸ ਤੀਰ ਤਰਕਸ਼ ਪਹਿਨਣ ਵੇਲੇ) ਹੇ ਗੁਰੋ (ਸੈਂ) ਤਰਕਸ਼ (ਪਹਿਰਿਆ ਹੈ) 
(ਇਹ। ਗੁਰੂ ਕ' (ਸਮਝ ਕੇ ਪਰਸੁਆਰਥ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਂ) । “ਚਉਵੀਵੀਂ-(ਸੈਂ) ਕਟਾਰੀ 
(ਪਹਿਰੀ ਹੈ) ਇਹ (ਆਪਦੀ ਆਗੜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ) ਸਿੱਧੀ (ਪ੍ਰਾਪਤ) ਕਰੇ) । 
੩ਪੱਚੀਵੀਂ (ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ) ਗੁਦੂ ਜੀ ਪਾਸ ਪਤ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰਹਾਂ । $ਛੱਬੀਵੀਂ- 
(ਇਹ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ) (ਹੈ) ਗੁਰੇ (ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ) ਸਮੀਪ ਹੋਣ ਦੀ (ਬ੍ਰਿੰਧੀ=) 
ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੋ ਭਾਵ ਸ਼ਰੀਰ ਤਿਆਗ ਉਪ੍ਂਤ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਹੋਵੇ।“(ਪਿੱਛੇ 

- ਆਈਆਂ ੭੫ ਤੇ ਏਥੇ ਆਈਆਂ ੨੬ ਜੋੜ) ੧੦੧ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਉਸ ਸਿਖ ਦੇ ਸੌ 
ਬਰਸਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਣ ਗੁਰ੍ਹ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ । $(ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ) ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਟੂਪ 
ਮੁਕਤ ਪਾਵੇਗਾ ਭਾਵ ਸਾਮੀਪ ਮੁਕਤੀ । “ਤਿਸ (ਅਰਦਾਸੀਏ ਦੇ) । ਸਿਖੀ ਦੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ 
ਰੰਹੇ । ੯ਇਸ਼ਨਾਨ । "ਜੋ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਹੈ ਓਹ ਭਦਨ ਨਾ ਕਰੇ । "ਸਬੰਧੀ ਦੇ ਮੋਇਆਂ ਨਾਂ 
ਰੋਵੇ । "ਆਪਣੇ .ਮਾਪ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ । ੯੧(ਆਪਣੇ) ਸਾਰੇ ਕੁਟੰਬ ਨੂੰ । "ਨਾ ਫਲ ਵੇਚੇ ਨਾ 
ਅੰਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰੇ । "%("ਦਾ ਵਪਾਰ ਬੀ) ਨਾ ਕਰੇ । 

“ਸੇ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਠ _:-ਘਰ । ਲਿਖਤੀ ਸੇ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਏਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ 
ਤੁਕ ਹੈ:=ਜਬ ਉਤਰੈ ਤਬ ਸਿੱਖ ਘਰ, ਦਸਵੈਧੀ ਗਤਿ ਪਾਇ । ਅਰਥਾਤ (ਸਾਮੀਪ ਮੁਕਤੀ 
ਵਾਲਾ ਐਸ ਸਿੱਖ ਜੇ ਮੈਸਾਰ ਉਪਕਾਰ ਹਿਤ ਕਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ) ਉਤਰੇਗਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ 
ਜਨਮ ਲਏਗਾ ਤੇ ਵੇਰ ਦਸਾਂ ਸਟੂਪਾਂ ਵਿਚ (ਅਭੇਦ ਰੂਪ=ਸਾਯੂਜ) ਮੁਕਤੀ ਪਾਏਗਾ । 

ਕਰਤੇ । ਉਇਹ ਸੇ ਸਾਖੀ ਦੀ ੭੯ ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਹੈ । 
ਇਹ ਖਿਆਲ ਲੇਖਕ ਯਾ ਆਖੇਪਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇ ਦੇ ਪਾਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਫਲਾਂ ਦੇ 

ਬਾਗ਼ ਬਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਗਦੇ, ਸਗੋਂ _ਬਨਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਬ੍ਰਿੰਛਾਂ 
ਕੇ [ਬਾਕੀ ਟੂਕ ਦੇਖੇ ਔੱਗਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਹੋਠ|ਡਡਰ” 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ਰ ( ੫੦੦੦ 1 "ਚਿਤੁ ਪੈ । ਅੱਸੂ ੧੫. 

ਨ ਦੇਈ ਨੀਚ ਚੈਡਾਲ । ਵੇਸ਼ਵਾ ਨਾਰੀ ਰਿਨ ਨਹਿ ਸਾਲ ॥੩੩॥ ਕਾਹੂੰ 
ਸਿਉ' ਗਰਾ ਨਹਿੰ ਮਾਂਡੋਂ।ਰਹਤ ਆਪਨੀ ਮੂਲ ਨ ਛਾਡੋ।ਦੁਰਜਨ ਸੇਤੀ 
ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਕਰੋ । ਹਿਰਦੇ ਰੋਸ ਕਾਮ ਪਰਹਰੋਂ” ॥ ੩੪ ॥ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗ£ ਮਹਿੰ ' 
ਬੈਠੰ ਨਾਂਗਿਟੂਟਾ ਬਾਸਨ ਮੰਜੀ ਲਾਹਿ।ਉਰਧ ਸ੍ਰਾਸੂਧੋਇ ੪ ਆਧਾਂ ਪਾਇ” । 
ਦਾਂਤਨਿ ਸੋਂ ਨਖ ਦੇਤਿ ਰਿਤਾਇ” ॥ ੩੫ ॥ ਖਾਵਤਿ ਬੇਰ ਹਸੈ ਬਕ- 
ਬਾਦ' । ਭੋਜਨ ਪੀਛੇ ਪੇਟ ਜੁ ਥਾਪਾ। ਰੋਵੈ ਹਸੈ ਨ ਕਬਿ ਗੁਰ ਆਰੀ। ਲ- 
ਖਮੀ ਨਾਂਸ਼ ਦਰਿੱਦੀ ਪਾਗੈਂ॥੩੬॥ਮਗ ਮੈਂ ਸਯਨ; ਰਾਹ ਮੈਂ ਭੋਜ'"।ਮਲ 
ਮੂਤ ਨਹਿ ਮਗ ਮੈਂ ਰੋਜ"ਗਾਂਇ ਬਿੱਪ੍ ਕੋ ਪਾਇ ਨ ਛੁਵੈਅੰਨ ਭੁਗਤ ਕੀ 
ਨਿੰਦੇ ਨ ਭੁਵੈਂ॥੩੭॥ਰਹੈ ਇਕਾਂਝ ਬੈਠਕਰਿ ਧਜਾਨਾ%ਹਿਰਦੈ ਗਨੈ ਨ . 
ਚਿਤਵਤਿ ਨਾਨਾ" । ਪਾਂਬਰ, ਨਾਰੀ ਪਰ ਕੀ ਬੁਰੀ'੧ਰਾਜਦੂਤ ਕੀ ਮੈਤ੍ਰੀ 
“ਵੇਸ਼ਵਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਰੂਕਰਜਾ ਦੇਣਾ ਯਾ, ਉਸਤੋਂ ਲੈਣਾ) ਦੈਗਾ ਨੰਹੀਂੰ । ।(% ਵੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨਾਠ5 ਨਾਰੀ 
ਭਾਵ ਕਰਨਾ ਵੰਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ' (ਚਾਉਣਾ) ਚੰਗਾ ਹੈ । ਨਾਂ ਕਰੇ । 5ਕੋਧ ਕਾਮ (ਆਦਿ 
ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ)ਰਿਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ । ਦੁਰਸਤੇ । “ਟੁਟਾ ਭਾਂਡਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਮੰਜੀ ਲਾਹ ਦੇਵੋ (ਵਰਤੇ 
ਨਾ)5(ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਨਾਲ) ਹਾਹੁਕੇ ਲੈਣੇ ਤ(ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਘਰ ਵੜਦਿਆਂ ਤੇ ਸੌਣ ਵੇਲੇ 
੬ ਪੇਰ ਧੋਣੇ (ਠੀਕ ਨਹੀਂ; ਸਾਖ ਧੇਵੇ) । “ਦਦਾੰ ਨਾਲ ਨਹੁੰ ਟੇਤਣੇ ਭਾਵ ਕੱਟਣੇ । “ਖਾਵਣ 
ਵੇਲੇ ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ। €ਪੇਟ 2 ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਭਾਵ ਧਟ ਵਜਾਉਣਾ । "(ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਗਲਾਂ ਲੂੰ ਕਟੇਗਾ) ਉਸਦਾ ਧਨ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਊ ਤੇ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ""ਰਾਹ ਵਿਚ 
ਸੌਣ ਤੇ ਰਸਤੇ (ਫੂਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ) ਖਾਣਾ ਨਾ ਕਰੇ । ਦੋਰਸਤੇ ਵਿਚ ਨਾ ਸੁਟੇ [ਫਾ:,ਟਜ਼=ਗੇਟੇ, 
ਸੱਟੇ] (॥ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਤੇ ਆਮ ਬਾਂਈ' ਮਲ ਮੂਤ ਨਾ ਕਰੇ (ਫਾ:, 9 ਰੋਜ਼=ਦਿਨ, ਪੂਗਟ, 
ਪੂਕਾਸ਼| । ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਥਾਵਾਂ ਆਮ ਬਾਵਾਂ ਜੋ ਖਲਕਤ ਦੇ ਵਰਤੋ ਦੀਆਂ ਹਨ । 
੧੩੨ ਅੰਨ ਖਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਅੰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਟੇ । "ਇਕਾਂਤ ਏੈਠਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰੇ । 
'ਪਬੂਹੂਤੀਆਂ ਢਿੰਤਾਂ ਨਾ ਕਦੇ । ੬ ਬਦਚਲਨ (ਆਦਮੀ), ਪ੍ਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਬੁਰੇ ਹਨ [ਪਾਂਬਰ 
ਪਦ ਦੇ ਅਰਬ ਲਈ| ਦੇਖੋ ਟ: ੫ ਅੰਸੂ ੧੦ ਅੰ: ੨੨] । 
ਚ੬[ਪਿਨੇ ਪੰਠੇਈੀ ਬਾਕੀ ਟੂਕ) 

ਦੇ ਫਲ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਬਾਨਪੁਸਥੀਆਂ ਲਈ ਇਦ ਕਰਕੇ ਨਿਯਤ ਹੁੰਦੇ ਸੇ। ਕਣਕ ਘਾਸ 
ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਖਲਕਤ ਦਾ ਦਰਾਂ ਚਿਤਵਨ ਦਾ ਸੂਚਕ 
ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਚੈਮ ਦੇ ਬਪਾਰ ਵਿਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਿੰਸਾ ਦਾ_ਖਿਆਲ ਤੇ ਕਈ ਵੇਰ 
ਉੱਦਮ ਉਪਜਦਾ ਸੀ । ਲਕੜੀ ਤੇ ਘਾਹ ਬਨਾਂ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਦੋ ਸਿਰ ਤੇ 
ਚਾਈ ਜਾਂ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਪੰਡ ਘਾਹ ਯਾ ਲਕੜਾਂ ਦੀ ਲੋ. ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁੱਸੇ 
ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਤਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਲੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਲਕਤ ਦਾ ₹ਖੀ ਖਿਆਲ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੦੫੦੧) _. ਰਿਤੁ ੫। ਅੰਸੂ ੧੫, 

ਫਰੀ! ॥੩੮॥ ਸਕਲ ਰਾਤਿ ਜਾਗਤਿ ਨਹਿ ਰਹੈ।ਮੈਥਨ ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਨਹਿੰ 
ਗਹੈ । ਸਿਬਲ ਦੁਤ ਅਨੱਭਕਾਸੀ ਸਿੱਖੱ।ਕਾਚਾ ਸੁਕਾ ਤਯਾਗੇ ਆਮਿਖਾ' ॥ 
੩੯॥ਪਰ ਕੀ ਰਮਤੀ ਨਾਰੀ ਛੋਰਿ । ਜੇ ਅਪਨੀ ਇੰਦ੍ੀ ਹੈ ਠੌਰਦੈਭ ਨਾਸ- 
ਤਕੀ ਮਤਸਰ ਤਜੇ।ਅਸੁਆਹਨਿੰਦਾ; ਚਿੰਤ ਨ ਭਜੇ“੪੦॥ਖਗ ਤਰੁਵਰ 
ਜ਼ਗ ਬਾਸ ਨਿਹਾਰੈਬਰੈਨ ਦਿਨਾ ਨਿਜ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰੈਹਿਯ ਵਿਰਾਗ ਲਖਿ 
ਜਗਤ ਅਸਾਰਾਂ)ਦੇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਗੁਣ ਆਤਮ ਨਜਾਰ॥੪੧॥ਸੁਨਿ ਕਰਿਸ਼ਾਸ- 
ਤ੍ਨ ਗਰਬਗਵਾਵੈਕਾਹੁਂ ਵਸਤ ਸੋਂ ਨੌਹ ਨ ਲਾਵੈ।ਧੀਰਜ ਸੋਂ ਵਿਵਹਾਰ” 
ਘਣਾਵੈ। ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ਼ ਸਭਿ ਸੋਂ ਛੁਟਕਾਵੈ॥੪੨॥ਦੀਸੇ ਕਧੀ ਸੁਮਤਿ ਕਾ 
ਬੋਧਕ”।ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਨ ਕੀ ਗਤਿ ਕਾਂ ਸੋਧਕ'।ਬਡੀ ਬੇਰ ਭੋਜਨ ਨਹਿੰ 
ਖਾਇ। ਮਾਨ ਬਡਾਈ ਅਪਨ ਨ ਗਾਇ॥ ੪੩॥ ਕੁਸਤ ਕੁਭੋਜ ਸ਼ੂਨਾਰੀ 
ਸ਼ੋਭਾ'ਇਨ ਕੌ ਤਜੈ ਨ ਧਰ ਉਰ ਲੋਭਾ । ਖਲ ਕੀ; ਮਲ ਕੀ, ਨਟਕੀ 
ਪੰਗਤ'“ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹਾਵੈ ਸਾਧੂ ਸੈਗੰਤ ॥੪੪॥ ਦੇਵ ਭਵਨ ਮਹਿੰ ਚਿਰ ਨਹਿ 
ਰਹੈ'ਐਕਰਨੀ ਭੇਦ ਨ ਕਿਹਸੋਂ ਕਹੈ” । ਸਮਤਾ"ਨਿੱਤ ਸਭਿਨਿ ਕੋ ਹੇਗੈ। 
ਨਯਾਇ ਸਮੈ ਕੁਛ ਪੱਛ ਨ ਟੇਰੈ'॥੪੫॥ਕੋਗਨਕੀ ਕੀਰਤਿ ਨਹਿ ਕੀਜੈ 
ਖਾਨ ਪਾਨ ਮਹਿ ਥਿਤ ਮਨ ਭੀਜੈਂ।ਸੂਧਾਹਾਰ,ਬਿਹਾਰ ਜੁ ਸੂਧਾਂਕਰਤਿ 
ਰਹੈ ਸਿਖ ਘਰ ਧਨ ਰੂਧਾ” ॥੪੬॥ ਇਤਿ ਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰਿ-ਥੇ ਪੰਚਮ ਰੂੰਤੇ 
“ਰਹਿਤ ਸਿੱਖੀ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਮੰਚਦਸ਼ਮੋ ਅੰਸੂ॥ ੧੫॥ 
"ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੂੰਹੀਏਂ ਦੀ ਮਿੱਤ੍ਤਾ ਛੁਰੀ ਵਤ ਹੈ । ੨ਆਲਸੀ ਦੂਤ ਤੇ ਅਨ ਮਂਭਜਾਸੀ ਸਿੱਖ । ₹ਕੱਚਾ 
ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਮਾਸਏ ਸੱਭੋ)ਤਿਆਗੇ । 5ਦੰਡ ਤੇ ਨਾਸਤਕਤਾ ਤੇ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਛੱਤੇ। “ਦੁਸ਼ਣ ਅਟੋਪਣੇ, 
ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਲਾ ਕਰੇ । $ਜਗਤ ਵਿਚ ਵਾਸ ਇੱਛਾਂ ਪਰ ਪੰਛੀ ਵਤ ਜਾਣੋਂ । ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ 
ਵਿਰਾਗ (ਟੱਖਕੇ) ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਸਾਰ ਜਾਣੇ । <ਵ੦<ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ 
ਨਿਆਰਾ ਜਾਣੋਂ । ੯ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਹੈਕਾਰ ਗਵਾਵੇ ।'ਹਾਵ ਜਿਤ ਵਾਰੀਆਂ ਜਗਤ 
ਦੇ ਜੈਜਲ 1 "ਜੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਏਟੀ ਦਿੱੇ ਸੁਮਤ ਦਾ ਜਾਣਨਹਾਰ ਬਣੇ /( ਅ) ਜੋ ਦਟੀ 
ਬੁੱਧੀ ਵਫਾ ਦਿੱਸੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਮਤੀ ਦਾ ਬੋਧਕ ਦੇਦੇ । ””ੇਗਾਵ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪੇ । 
੧੧ਬੁਹੁਤੀ ਵੇਜ਼ । "$ਏਟਾ ਹੱਠ, ਖੋਟੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰੀ ਦੀ_ਸ਼ੋਭਾ "ਰਖ ਦੀ, 
ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਟ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ,ਛਂੇ) । "$ਪੂਜਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਾ ਰਦੇ । 
੯”(ਅਪਣੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ) ਕਰਨੀ ਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੇ । "੯ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ" । 
੧੯ਪੱਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਕਰੇ । ““ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਉਸਤੁਤੀ ਨਾ ਕਹੇ । "ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿਚ ਮਨ ਨੂੰ 
ਬਿਤ ਕਰੇ ਭਾਵ ਰੱਬ ਵਿਚ ਟਿਕਿਆ ਰਖੇ । “ਆਹਾਰ ਨਧਾ > ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਸੁੱਧ ਰਏ । "ਜੇ 
ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਧਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਟੇਗਾ । 



£ ਘੂਰ ਪ੍ਰਤਘ ਸੂਰਜ । ( ੫੫੦੨ , 'ਰਿਤੁ ੫ । ਅਸੂ ੧੬. 

੧੬. [ਧਜਾਨ ਨੰਘ ਨੂੰ ਵਰ । ਸ਼ਨਾਨ ਫਲ । ਭਵਿੱਖਤ] । 
ਢੋਹਰਾ॥#ਧਜਾਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰ ਦੀਨਾ ਸਭਿ ਘਜ਼ਿ ਬੇਂਢਿ।ਪਾਸ ਹੀ 
ਬੈਠਾ ਪੂਛਿਆ “ਕਹੁ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਚੇਤ॥੧॥ਧਯਾਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਿ 
ਬੋਲਾ ਬਚਨ ਰਸਾਲ। “ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦ੍ਰਿੜ ਭਈ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ” 
॥੨॥ ਜਾਂ ਦਿਨ"ਸੌਦਾ ਹਮ ਕਿਯਾ ਸੁਨੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕੁ ਦਜਾਲ । ਹਰਿਗੁਪਾਲ 
ਬੇਚਤਿ ਭਯੋ ਮੋ ਕੋ ਕਿਯੋ ਨਿਹਾਲ ॥ ੩ ॥ ਚੌਪਈਂ॥ ਸਪਤਿ ਦਿਵਸ ਪੀਛੇ 
ਮੈਂ ਗਯੋ।ਖੇਤ ਬਿਥੈ ਹਲ ਜੋਰਤਿ ਭਯੋ । ਕਾਵਜੋ ਬਾਹਤਿ ਜਬਿ ਸੀਆਰ'। 
ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਮੁੜ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ॥ ੪ ॥ ਹਿਰਦੇ ਹਰਖਜੋ ਲੀਨ ਖਜ਼ਾਨਾਂ । 
ਗੁਰ ਮਹਿਮਾਂ ਪਰ ਮਨ ਠਹਿਰਾਨਾ। ਘਰਿ ਮੈਂ ਆਇ ਕਰਾਹ ਗੁਰ ਦੀਨਾ। 
ਭੋਜਨ ਸਿੱਖ ਅਤਿੱਥਨਿ ਕੀਨਾ ॥੫ ।£ ਗੁਰ ਦਸੌਂਧ ਗੁਰ ਕੇ ਘਰਿ 
ਆਨਾ । ਗੁਰ ਸਨਮੁਖ ਧਨ ਕੀਨ ਬਿਡਾਨਾਂ ।-ਤੁਮਰੀ ਵਸਤੁ ਕਹੋ ਸੋ 
ਕਰੇ।ਖਰਚੋਂ ਕੈ ਕਿਹਠਾਂ ਧਨ ਧਰੋਂ$॥੬॥ਸੌਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋ ਇਹ ਆਯੋ । 
ਗੁਰ ਦਸੋਂਧ ਮੈਂ ਆਨਿ ਚੜ੍ਾਯੋ-। ਮਸਤਕ ਟੇਕਿ ਗਯੋ ਮੈਂ ਤਬੈ। ਉਚਿਤ 
ਕਰਮ ਮੈਂ ਧਨ ਦਿਯ ਸਬੈ ॥੭॥ ਭਲੋ ਭਯੋ ਇਹ ਸਿਖ” ਹੈ ਸਨਮੁਖ । 

੧ਵੋਚ ਦਿਤਾ ਸੀ (ਬਚਨ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ) । "ਚਿਤ ਦੀ ਗਲ ਦੱਸ । 5ਜਦੋ' ਆਪ ਕਿਿਪਾਲ ਟੋਏ 
ਤਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦ੍ਰਿੜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ੯(ਪਰ)ਜਿਸ ਦਿਨ'"'।“ਵਾ£ ਦਿਆਂ ਜਦ ਸਿਆੜ ਕੱਢਿਆ 
੬ਯੋਗ ਕੈਮਾਂ ਵਿਚ (ਬਾਕੀ ਦਾ) ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੇ ਦਿਤਾ । “ਭਾਵ ਹਰਗੁਪਾਲ । 
“ਇਹ ਸੈ ਸਾਥੀ ਦੀ ੮੦ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਹੈ । 
ਜਪਾ:-ਬਿੱਪ੍ਰ। 3ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਏਥੇ ਮੈਂਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਪਟਤੂ ਮੈ 

ਸਾਖੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਉਂ ਹੈ:-ਰੁਰ ਕੀ ਦੁਸਵੀ” ਗੁਰ ਗ੍ਰਿਹ 
ਆਣੀ । ਗੁਰ ਸਨਮੁਖ ਧਨ ਕੀਨ ਵਿਡਾਣੀ । “ਤੁਮਰੀ ਵਸਤ ਕਹੇ ਸੋ ਕਰਾ? .। ਤੁਮ ਗੁਰ 
ਆਪਣੀ ਰਸਨ ਉਚਰਾ । “ਤੁਮਰਾ ਨੰਦਾ ਨਫਾ ਇਹ ਆਵਾ ਗੁਰ ਦਸਵਧ ਤੁਹਿ ਦੀਨ ਚੜ੍ਹਾਵਾ।” 
ਮਸਤਕ ਟੇਕ ਗਇਆ ਮੈ ਤਬ ਹੀ । ਉਚਿਤ ਕਰਮ ਧਨ ਸੋ ਤਬ ਕਰਿ ਹੀ । ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ 
ਇਉਂ ਹੈ: -ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਸੈਂ' ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੈ “ਗੰਦਾ । ਇਹ ਦੇਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ 
ਰਿਹਾ ਬੀ ਮੈਂ' ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ-ਹੇ_ਗੁਰੋ ਏਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਤੁ ਹੈ 
ਜਿਵੇਂ ਕਹੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਾਂ । ਹੇ ਗੂਰੋ ਤੁਸਾਂ ਤਦੋਂ ਅਪਣੀ ਰਸਨ ਤੋਂ ਉਚਾਰਿ ਆ ਸੀ “ਕਿ 
ਇਹ ਧਨ ਤੇਰੇ ੇ (ਗੁਪਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ) ਸੁਂਦੇ ਦਾ ਨਫਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਸਵੰਧ ਤੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਹੀ 
ਦਿੱਤਾ ਹੈ? । (ਸੋ ਮੈਂ ਬਚਨ ਮੰਨ .ਕੇ ਬਾਕੀ ਧਨ ਲੋਕੇ) ਆਪ 7 ਮੱਥਾ ਦੇਕਕੇ ਤਦੇ ਚਲਾ 
ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਧਨ ਨਾਲ ਮੁਨਾਸਬ ਕੈਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । 

ਨੰਪਾ-ਖਰਦੋ ਕੈ ਕਿਹ ਰਾਖਨ ਬਫੌਂ' । 



%| ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੁਰਜ। ___( 9੫6੩) __ ਰਿਤੁਪ। ਅੱ ੧੬. 
ਸ਼ਰਨੀ ਤੁਮਰੀ ਆਯੋ ਗੁਰਮੁਖ” । ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਜੋਂ । “ਧਕਾਨ ਸਿੰਘ] ਸਿਖ ਸਿਦਕੀ ਲਹਜੋ'#॥੮॥ਵੋਹਰਾ॥ ਜ਼ੂਕ ਮੂਕ ਸਿਖ; ਰੂਕ 
ਦ੫; ਬਿਸ਼ਨ ਥਾਨ ਤੁਹਿ ਲੀਨ” । ਗਿਗਾ ਪਰਾ ਸਨਮੁਖ ਖਰਾ ਨਾ ਣੂਣਾ 
ਨਾ ਹੀਨ੧।੬/£ਸਹਜਧਾਰੀਆ ਆਦਿ ਸਿਖ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਛਾਪਖੌਡੇ 
ਪਾਹੁਲ ਹਤਨ ਕੋ ਤੁਰਕਨਿ ਸਿੰਘਨਿ ਥਾ੫5 ॥੧੦॥ਚੋਪਈ॥ ਸਿਦਕੀ ਸਿਖ 
ਹੱਦ ਤੂੰ ਮੇਰਾ । ਮੋ ਚਰਨਨ ਮਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਘਨੌਰਾ।ਮੁਸਕਾਵਤਿ ਮੁਖਿ ਬਹੁਰ 
ਉਚਾਰਾਂ' “ਧਯਾਨ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰਾ ॥੧੧॥ ਜੋ ਚਿਤ ਇੱਛਾ ਜਾਚਹੁ 
ਪਜਾਰੇ ! ਸਿਦਕ ਬਚਨ ਕਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਦਾਰੇ” । ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਤੋ ਸੁਨਿ ਕਰਿ 
ਕਾਨਾਂ । ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਸਿੱਖ ਬਖਾਨਾ॥੧੨।ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਭੁ ਬਹੁ ਢਿੰਤਾ ਮਨ 
ਮੇਰੇ':-। ਅਬਿ ਤੁਮ ਬਖਸ਼ਹੁ ਅਪਨ ਅਗੇਰੇ`। ਅਬਹਿ ਸਿੱਖ ਮੁਰਬਾਵਤਿ 
ਐਸੇ੯ (ਪੀਛੇ ਸਿਦਕ ਹੋਇ ਦ੍ੜ੍ਹ ਕੈਸੇ ? ॥੧੩॥ ਇਸ ਹਿਤ ਜਾਚੋਂ ਆਪ 
ਅਗਾਰੇ । ਦਿਹੁ ਸਿੱਖਨਿ ਕੋ ਸਿਦਕ ਉਦਾਰੇ” । ਹਸ ਕਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤਬੈ 
ਬਖਾਨਾ । ਧਯਾਨ ਸਿੰਘ ਸਠਿ ਆਗਲ ਭਾਨਾਂ" ॥ ੧੪ ॥ ਸਿੰਧ ਲਸਨ 
ਮੁਕਤਾ ਅਰੁਹੀਰ॥ਕਮੀ ਠੌਰ ਮਹਿ ਮੋਲ ਗਹੀਰਮਤਜੋਂ ਪਾਛੇ ਸਿਖ ਸਿਦਕੀ 
ਮੇਰੇ । ਲਾਖਹੁੰ ਹੋਵਹਿ ਵਧਹਿਂ ਵਧੇਰੇ ॥ ੧੫ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਹਮਰੀ-ਤਨ ਕੀ 
ਸੂਰ ਗਤਿ ਅਸਤ ਰਾਤਿ ਹੁਇ ਜਾਇ । ਘੂਕ ਉਠਤਿ ਜਗ ਮਹਿ ਲਸਤਿ 
"ਹੋ ਧਿ ਮਨ ਸਿੰਘ (ਤੈਨੂੰ) ਅਸਾਂ ਸਿਦਕੀ ਲੱਖ ਜਾਣਿਆਂ ਹੈ । ੨( ਇਸ ਟਿੱਖ ਦੀ ) ਭੁੱਲ ਮੁਕ 
ਗਈ ਹੈ ਦੁੱਖ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ(ਵਚਨ ਨੈਣ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਨੁ ਥਾਨ=) ਵੈਕੈਠ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਦੋਇਆ ਹੈ । ₹,ਕਿਉਂਕਿ) ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਕੇ (ਚਰਨ); ਜੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਦੁਣ ਟੁੱਟਾ ਤੇ ਹੀਨ 
ਨਹੀਂ ਰਿਹਾਂ । “ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਹਜਧਾਰੀਆੰ ਦੀ ਛਾਪ 'ਇੱਖ” ਰੱਖ) (ਪਰ 
ਹੁਣ ਅਸਾਂ। ਖੌਤੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਕੇ (ਉਹਨਾਂ ਲਿੱਖ ਦੀ ਛਾਪ) ਸਿੰਘ ਥਾਪੀ ਹੈ ਤ ਓਹ ਤੁਰਕਾੰ 
ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ । “ਕਿਹਾ (ਧਿਆਨ ਇੰਘ ਨੂੰ) । 5( ਸਾਵੇ ) ਬਚਨਾਂ ਉ>ੇ ਸਿਦਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਵਿਚ 
ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ । “ਅਗੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ (ਜੇ 
ਕੋਈ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਡੇਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ =ਸੀਂ (ਸਿਦਕ) ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ । ੯, ਤੇ ਵੇਰ ਬੀ : ਅੰਜੇ ( ਹਰ- 
ਗੁਪਾਲ) ਵਰਗੇ ਨੱਖ ਮੁਰਬਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਭੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । "ਅਰੇ ਦੋਣ ਵਾਲ ਭਾਣਾ । 
੧੧ਪਰਜਾਯ ਅਗਲੇ ਸਟ ਦ ਅੰਕ ੧ ਵਿਚ ਦੇਖੋ। ` ਰ੍ 

“ਸੂ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਏਥੇ ਨਹੀਂ” ਹਨ ਤੇ “ਤੁਹਿ ਲੀਨਾੰ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਠ 
'ਤਹਿ ਲੀਨਾ ਹੈ ।ਧਜਨ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ:-ਮਿੱਖ ਦੀ ਭੁੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਦੁੱਖ 
ਰੁਕ ਗਿਆ ਇਸ ਨੇ ਵੋਭੰਠ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੀ ਛਾਪ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, 
ਖੰਡੇ ਪਾਹੁਲ (ਛਾਪ) ਆਪ ਟੇ ਟੁਣ ਟੋਰੀ ਹੈ । 



ਘੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । _( ੫੫੦੪) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰਸੂ ੧੬. 

ਤਿਉਂ ਸਿੰਘ ਮਮ ਆਇ' ॥ ੧੬॥ ਸਿਦਕ ਦੀਆ ਵਿਕੁਤਾ ਦਈ ਵਿੱਦ੍ਯਾ 
ਦੀਨੀ ਪੂਰ । ਰਫਤਿ ਸਿੰਘ ਮਮ ਤੇਜ ਵਧਿ ਬੈਠਤਿ ਮਤ ਹੋ ਮੂਰ' ॥ ੧੭॥ 

ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਰ ਮੰਗਣ ਵੇ& ੧ ਸਾਖੀ ਦੇ ਪਾਠ_ਵਿਦੇ “ਸਾਂਬ! ਪਦ 
ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਰਥ ਰਲੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਮੈ ਸਾਝੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ- 
'ਆਂਗਾ ਵਰ ਤਬ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਿੰਤਾ ਮੋ ਮਨ ਮਾਂਬ । ਤੁਮੰਦੇ ਆਗੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪੀਛੈ ਗਾਣਾ 
ਸਾਂਬ । ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਦਕ ਆਪ ਦੇ 
ਬੈਠਿਆਂ ਡੋਲਿਆਂ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਸਿਦਕ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਇੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ; ਆਪ ਦੇ ਮਗਰੋਂ 
ਤਾਂ ਭਾਣਾ ਸੈਂਧਿਆ ਪੈ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੀਟੂੰ_ਕਹੀਦਾ ਹੈ “ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ? । ਇਸ 
ਤੋਂ ਅਰੇ ਸੇ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ “ਹਸ ਕਰ ਪੂਭੁ ਜੀ ੩ਬ ਕਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨ ਬਾਤ । 
ਸਿੰਧ ਲਸਨ ਹਾਰਾਂ ਮੁਕਤ ਕਮੀ ਨੌਰ ਕਹੂੰ ਜਾਤ । ਹਮਰੀ ਤਨ ਕੀ ਸੂਰਗਤਿ ਅਸਤਿ੍ਿ ਰਾਤਿ 
ਹੁਇ ਜਾਇ । ਘੂਕ ਉਠਤ' ਜਗ ਮਹਿ ਲਸਤ ਤਿਉ ਸਿੰਘੀ ਮਮ ਆਇ'। ਰੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ 
ਦੀਆਂ ਦੇ ਤੁਕ£-ਤਜੋਂ ਪਾਛੇ""''ਤੇਂ'"'' ਵਧਹਿ ਵਧੇਠੇ! ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸੇ ਅਰਬ ਸਰਲ' 
(ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਹੱਸ ਕੇ ਪੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ (ਅਬਵਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ)ਗਲ 
ਸੁਣ, ਸਿੰਧ ਵਿਚ ਦੇ ਹੀਟੇ ਮੋਤੀ ਤੇ ਲਸਨੀਏ” ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਟੋਰ ਬਾੰ ਗਿਆਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ ? ਭਾਵ ਸਮੰਦਰ ਦੇ ਪਾਸ ਦੰਦਿਆਂ ਰਤਨ ਰਤਨ ਹਨ _ਕੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਰ 
ਵਿੱਥ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜੌਹਰੀਆਂ ਤੇ ਧਨੀਆਂ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ/ਉਨਹਾ ਦਾ 
ਕੁਛ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਊ ਕੀ ਉਹ ਕੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ $ ਨਹੀ ਉਹ ਤਦੇ ਬੀ ਰਤਨ ਹਨ ਸਗੋ 
ਦੂਰ ਜਾਕੇ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਹਨ . ਸਿਦਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚ ਮੈਂ ਰਤਨ ਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਰਤਨ ਰਹਿਣਗੇ । ਦੂਸਰਾ ਦਿ੍ਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇਂਦੇ ਹਨ 
ਕਿ ਮੇਫ਼ੇ ਤਨ ਦੀ ਗਤੀ ਸੂਰਜ ਵਤ ਹੈ । ਸੂਰਜ ਟੁੰਦਿਆਂ ਤਾਰੇ ਅਸਤ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦ 
ਰਾਤ ?` ਜਾਏ ਤਾਂ (ਇਉਂ ਤਾਟੇ) ਉਠਦੇ (ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ ਜਿਵੋ') ਜਾਂਗੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਜਗਤ ਵਿਚ 
ਚਮਕਦੇ ਰਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ । ਭਾਂਵ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿਤੇ ਹਨ । ਸਮੰਦਰ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ ਇੱਖ ਰਤਨ ਹਨ ਦੂਜੈ ਗੁਨ ਜੀ ਸੂਰਜ ਹਨ; ਸਿਖ ਤਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਦੋਂ 
ਵਿੱਥ ਪੈਕੇ ਰਤਨ ਰਤਨ ਹਨ ਤੇ ਵਧੇ? ਮੁਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਉਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ 
ਤਾਰੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਟਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਵੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸਨ ਪੋਰ ਟੁਣ ਵਧੇਰੇ ਚਮਕਦੇ ਦਿੱਸਦੇ 
ਹਨ _ਤਿਵੇਂ' ਇੱਖ ਸਿੱਖ ਹਨ ਗੁਟੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਤੇਜ ਕਰਕੇ ਮਾਤ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ, ਮਗਰੋਂ ਲਿੱਖ 
ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਚਮਕਣੇ । ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਿਦਕ ਦਾ ਸਿੱਖਾ ਨੂੰ ਫਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । 
ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਬਾਕੇ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਅਰਦਾਸ ਮੰਨਕੇ ਵਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । “ਮੇਂ 
ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ) ਸਿਦਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਵਿਛੂਤੀ ਵਿੱਤੀ ਹੈ (2 ਉਨਾਂ ਵਿਚ) ਵਿਦਿਆ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 
(ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਚੇ ਮਗਦੋਂ) ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ 0ੱਘ ਮੇਰਾ ( ਨਾਮ) ਰਫਣਗੇ ( ਤਿਵੇਂ 
ਤਿਵੇਂ) ਤੇਜ ਵਏਗਾ ਤੇ ਮੂਰਖ ਬੀ ਸੁਮਤਿਵਾਨ ਟਕੇ ਬੈਠਣਗੇ [ਮੂਰ=ਮੂਲ, ਜੜ੍ਹ, ਮੂਰਖ[ । 



ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਨੂਰਜ ੫੫੦੫ ) ਰਿਤੁ ੫ । ਅਸੂ ੧੬, 

"ਸੂਰ ਹੂਰ ਸਭਿ ਕੂਰ ਤਜਿ ਦੁਰ ਦ੍ਰ ਕੂ ਬਨ ਮਾਂਹਿ । ਰਾਜ ਬਾਜ ਗਜ 
ਸਾਜ ਸਭਿ ਸਿਦਕ ਦੀਆਂ ਮਮ ਪਾਹਿ”॥੧੮॥ਚੌਪਈ ॥ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ 
ਕਰਿ ਜਗ ਸ਼੍ਰਾਮੀ । ਮੰਦਰ ਗਮਨੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਨਿਸਾਂ ' 
ਗੁਜਾਰੀ । ਆਇ ਪ੍ਰਾਤਿ ਪੁਨ ਸਭਾ ਮੜਾਰੀ॥੧੯॥ #ਬੈਠੇ ਕਰਿਕੈ ਸੌਚ 

ਸ਼ਨਾਨਾ।ਆਵਇਿ ਖਾਲਸਾ ਲਗੜੋ ਦਿਵਾਨ॥ਮਾਘ ਮਾਸ ਤਬਿ ਸੀਤ ਮਹਾਨੋ। 

ਨਰ ਨਾਰੀ ਬਹੁ ਪ੍ਰਾਤਿ ਸ਼ਨਾਨੋ॥੨੦॥ਤਬਿ ਸਿੱਖਨਿ ਕਰ ਜੋਰਿ ਉਚਾਰਾਂ । 
੪ਮਾਘ ਮਾਸ ਅਰ ਕਾਤਿਕ ਸਾਰਾ। ਨਰ ਨਾਰੀ ਗਠ ਪ੍ਰਾਤੀ"ਜਾਗਹਿਸੀਤ 
ਨੀਰ ਸੋਂ ਮੱਜਨ ; ਲਾਗਹਿੰ॥੨੧॥ਅਪਰ ਮਾਸ ਕੇ ਦਿਵਸਨਿ ਮਾੰਹੀ । ਜਿਸ 
ਕਿਸ ਵੇਲੋਂ ਲੋਕ ਨਹਾਹੀਂ=। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਇਨ ਬਾਤ । ਕਿਮ 
ਹੋਵਤਿ ਬਰਨਹੁ ਬੱਖਯਾਤ” ॥੨੨॥ ਸੁਨਿ ਸਿੱਖਨਿ ਕੇ ਸੈਸੈ ਬੈਨ । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ 
ਤੇ ਬੋਲੋ ਸੁਖ ਐਨ । “ਸੁਨਿ ਭਾਈ ਸਭਿ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਕਯਾ ਇਸ ਕੀ 
ਗਤਿ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ॥ ੨੩ ॥ 

` &ਦ॥ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਯਾ ਪ੍ਰੀਤ ਢਿਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੀ” । ਦੂਧ ਦੇਤਿ ਜਾ ਦੇਨੁ 
ਦੇਵਤਾ ਮਿਹਰਦੀ“ । ਪੂਜਾ ਦੇਵੋ ਦੇਵ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋ ਸ਼ਹਿਰਦੀ੯ । ਪੁੱਤਰ ਜਣੰਦੀ 
ਨਾਰਿ ਘਰ ਭੀਤਰ ਭਾਂਵਦੀ । ਦਾਨ ਦੇਜ ਜਜਮਾਨ ਦਿਜ ਗਲ ਕਹਿ ਭਾਂਵਦੀ” । 
ਮਾਲਕ ਦੇਵੈ ਖਾਨ ਤਾ ਚਾਕਰੰ ਚਾਂਦਨੀ । ਹੋ ਮ£ਟੁ ਹੋਵੈ ਪੁਰਖ ਨਾਰਿ ਦਿਲ 

ਮਾਦਨੀਨੰ੯ । ਦੇਖਾ ੮ਖੀ ਰੀਤ ਸਭਿਹਿਨਿ ਮਨ ਭਾਂਵਦੀ$ । ਸਿੱਖੋ! ਸੁੱਚੀ _ 

“ਜੋ ਮੇਰੇ &ੰਘ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ₹ ਲੇ (ਕਾਇਰ) ਹਨ ਤਾੰ ਮੂਰਮੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ; ਕੂੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੂੜ 
ਉਹਨਾਂ ਤੋ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ (ਮੇਦੇ ਸਿੰਘ) ਬਨਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਪਿ੍ਥਵੀ ਉਤੇਂ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਂਡੂ ਚਮਕਣਗੇ 
[ਪੰਜਾ, ਹੂਰ=ਟੌਲੇ; ਕਾਇਰ । ਫਾ:, 1 ਦੁਰ=ਮੋਤੀ]। ,ਅ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਤੇ £ਦਰੀਆਂ ਭੂਮੀ 
(ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦ) ਬੂਠੇ ,ਦਾਵੇ) ਫੌੜਕੇ ਬਨਾਂ ਵਿਚ_ਲੁਕ ਲੁਕ (ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟਣਗੇ। 2 ਸੈਂ 
ਆਪਣੇ ਪਾਸੋਂ (ਇੰਘਾਂ ਨੂੰ) ਰਾਜ ਘੋੜੇ, ਹਾਥੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਸਿਦਕ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਸਵੇਰੇ ਹ। 
ਬ>।ਉੱਦੇ ਹਨ । ਮਤਲਬ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚਿਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਠਹਿਚਦੀ । “ਜੇ ਗਾੰ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇ ਤਾੰ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਲ ਦੇਵਤਾ ਮਿਹਰ ਦੀ ਹੈ; ਭਾਵ ਰਉ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । $ਜੇ ਦੇਵ 
ਦੀ ਰਤ ਪੀਤ ਤਜਿ “ਜੇ ਜਜਮਾਨ ਦਿਜ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ 
ਦਿਜ ਨੂੰ ਉਸ ਜਜਮਾਨ ਦੀ ਗਲ ਕਹੀ ਭਾਂਵੇ ਹੈ । (ਅ) ਦਿਜ ਜਜਮਾਨ ਨੂੰ ਮਨ ਭਾਂਵਦੀਆਂ 
ਗਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ । “ਨੌਕਰ ਚਾਂਦਨੀ ਵਾਡੂ ਖਿੜਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 
ਦੰਤਾਂ ਨਾਰੀ ਦਾ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

#ਇਹ ਸੌ ਸਾਖੀ ਦੀ ਦਕਵੀਂ ਸਾਖੀ ਹੈ । 'ਪਾਟ=ਤਾਨ ਦੀ=ਤਨ ਦਿਹੀ । 
ਤੋ ਪਾ=ਮਾਨਦੀ । ਉਪਾਠ ਸੋ ਸਾਖੀ:-ਆੰਵਦੀ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੫੦੬) ਰਿਤੁ ੫ ! ਅੰਸੂ ੧੬, 

ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਹੀ ਭਾਂਵਦੀ । ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਸੁਨੋ ਸਭਿ ਕਾਮਦੀ" । 

ਨਿੱਤ ਜੱਗੂ ਫਲ ਦਾਨ ਹੋਤਿ ਸਿਦਕ ਗੁਰਧਾਮ ਦੀਂ । ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਸਦਾ ਹੀ ਭਾਂਵਦੀਂ । ਅਸ੍ਹਮੇਧ ਗੋਮੇਧ ਘਟੀ" ਘਟ ਜਾਂਵਈ£ । ਤੀਜੀ ਅਗਨ- 
ਹੋਤ੍ਰਸਟੋਮ ਜੋਤ ਮਾਵਦੀ । ਸੂਰਨ ਚਾਂਦੀ ਦੂਧ ਤਾਂਬਾ ਦੇਇ ਸਾਮਦੀ£ । ਰਸਮ 

ਦੇਖ ਜਲ ਦਾਨ ਪਾਪ ਹਨ ਜਾਮਦੀ” । ਦੋਇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਯਾਂ ਨ੍ਰਾਇ ਦੁਪਹਿਰ ਜੋਂ” । 

ਤੀਜੈ ਮਲੇਛ ਸ਼ਨਾਨ ਚਤਰਥੇ ਕਹਿਰ ਜੋਂ । ਰਾਤ ਰਾਂਖਸੀਂ੯” ਨ੍ਰਇ ਅਰਧ ਹੁਇ 
ਪਾਤਕੀ”੧ । ਹਿੰਸਾ ਸਭਿ ਕੀ ਪਾਪ ਜਲੁ ਕਾਲ ਨ ਸ਼ਾਂਤਕੀ"”। ਇਹੀ ਨੇਮ 
ਕੀ ਰੀਤਿ ਨਾਇ ਭਜਿ ਨਾਮਟੋ੯ । ਹੁਆ ਜਗਤ ਤੇ ਪਾਰ_ਸੱਦੁ ਬ੍ਰਤ_ਰਾਮ ਕੋ" । 

ਹੋਰ ਕਪਣ ਕੀ ਰੀਤਿ ਜੋ ਆਲ ਜੈਜਾਲ ਕੀ" । %ਅਰਪ ਕੁੰਡੀ ਜਾਲਨਿ 

੧ਹ ਮੇਰੇ ਸਾਟੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਓ ਸੁਨੋ ਸਚਿਕਾਮਤਾ ਦੀ ਗੱਲ । ( ਅ) ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੀ 
(ਬੱਧੀ ੋ ਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ) । (ਏ) ਭਾਈ ! ਸਭ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣੋ' । “ਗੁਰੂ ਘਰ 
ਦੇ ਸਿਦਕ ਵਿਚ ਜੋ ਰਟੰਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੰ) ਨਿੱਤ ਜੱਗ ਦਾ ਫਲ ਦਾਨ €ਦਾ ਹੈ । ਕਣਾਖਕ ਇਹ 
ਹੈ ਕਿ ( ਹ ਤਾਂ ਨਿੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੈਤਰ ਮੇਲ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ । ( % ) ਨਿੱਤ 
ਯੋਂਗ ਤੇ ਨਿਤ ਦਾਨ ਦਾ ਫਲ ਟੁੰਦਾ ਹੈ । ੧(ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ) ਪਹਿਰ ਰਾਤ (ਰਹਿੰਦੀ) ਦਾ ਇਸ਼- 
ਨਾਨ ਸਦਾ ਪਿਆਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । %(ਅਰੋਂ' ਵੇਰ ਹਰ) ਘੜੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦਿਆਂ (ਨ੍ਹਾਉਣਾ ਫਲ 
ਨੂੰ ਘਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਢ ਕਿ ਇਕ ਘੜੀ ਘਟੇ ਤੇ ਨ੍ਾਉਣਾ)ਅਮਸ਼੍ਮੇਧ (ਦੋ ਘੜ ਘਦੇ ਤੇ) ਗੋਮੇਧ 
(ਤੁੱਲ ਫਲ ਦਾਤਾ ਹੈ) । “(ਤੀਜੀ ਘੜੀ ਘਟੇ ਤੇ ਨ੍ਹਾਤਿਆਂ) ਜਜੇਂਤਿਦ੍ਰੋਮ ਅਗਨਨੋ ਤ੍ਰੀ ਛ' ਏਲਯ 
ਫਲ ਹੈਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤਿਸ਼੍ੋਮ ਇਕ ਯੱਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ) । #(੯ਬੀ ਦੇ ਘਣਿਆੰ) ਸੋਨੇ ( ਦਾਨ ਦਾ), 
(ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ ਘਟਿਆਂ) ਚਾਂਦੀ (ਦਾਨ ਦਾ) (ਛੇਵੀਂ ਦੇ ਘਟਿਆਂ) ਦਧ (ਦਾਨ ਦਾ ਤੇ (ਸੱਤਵੀਂ 
ਦੇ ਘਣਿਆੰ) ਤਾਂਬੇ ਦਾਨ ਦੇ) ਸਮਾਨ ਹੈ । “(ਅੱਠਵੀਂ ਘਟਿਆਂ ਤੇ ਅਰਥਾਤ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ) 
ਕਿਰਨਾਂ ਵੇਖਕੇ (ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ) ਜਲ ਦਾਨ ਦੇ ਫਲ ਤੁੱਲ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ) ਪਾਪ ਚਲੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਨਾਸ਼ ਹੈਦੇ ਹਨ । "ਜੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਨਵੇ ਤਾਂ ਕਢਲ ਕਾਯਾਂ ਹੀ ੫'ਵੇਤ ਹੋਈ ਹੈ 
ਦੰਤੀਜੇ (ਪਹਿਰ) ਸ਼ਨਾਨ ਮਲੇਛ ਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ਤੋਂ ਦੇਬੇ ਪਹਿਰ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ) ਕਹਿਰ ਕਰਲਾ 
ਹੈ, ਭਾਵ ਤਮੋਗੁਣੀ ਕੌਮ ਹੈ । “%(ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ) ਰਾਤ ਨ੍ਰਾਉਣਾ ਰਾਘਸ਼ੀ ਸ਼ਨਾਨ ਹੈ । "ਅੱਧੀ 
`ਰਾਤ ਨ੍ਹਾਤਿਆਂ ਪਾਪੀ ਟੰਦਾ ਹੈ । '$ਜਲ ਵਸੀ) ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ (੯ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ) 
ਪਾਪ ਹੈ । (ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਥੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ) ਜਲ ਸ਼ਾਂਤਕੀ ਟੈਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਠੇ ਉਸ ਨੂੰ 
(ਛੇੜਨ ਦਾ) ਕਾਲ ਨਹੀ' ਟੰਦਾ । "੧ਨੋ ਮ ਦੀ ਰੀਤੀ ਇਹੀ ਧਾਰੇ ਕਿ ਨਾਮ ਭਜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ । "੧(ਦਿਸ ?) ਰਾਮ (ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ) ਦਾ ਸੱਚਾ ਬ੍ਰਤ ਧਾਰਿਆ ਹੈ 6ਹ ਜੰਗ੨ 
ਤੇ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ । "ਟੋਰ ਰੀਤਾਂ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਜੈਜਾਲ (ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ) ਕਪਟ 
ਦੀਆਂ (ਗੀਤਾਂ ਹਨ) । "੬ਪੂਜਾਯ ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਸਦੇ ਤੇ ਅੰਗ ੧ । 

“ਇਹ ਪਾਠੁ ਸੌ ਸਾਖੀ ਦਾ ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਸੂ: ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਥਾਈਂ' ਪਾਲ “ਘਟੇ” ਹੈ । 



ਸਰ ੮੪ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । ( ੫੫੦੭) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰਮੂ ੧ 
ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਕੀ" । ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਇ ਦਿਆਲ ਬ੍ਰਿੰਤ ਰਹਿ ਸੇੱਚੁ ਕੀ”। ਸੱਚਾ 
ਬਿਉਹਾਰਂ ਤਜੈ ਸਭਿ ਕੱਦੂ ਕੀ । ਭਾਈ ਜਗ ਤਰਨਾ ਹੈ ਸੁਗਮ, 
ਵਿਸ਼ਨ ਕਈ । ਰਹੈ ਕ੍ਰਿਯਾ ਮਹਿ ਧਤਾਨ, ਦਾਸ ਨਹਿ ਸਿਸਨ ਕਾਂ 
ਜੁਗਤ ਵਰਤਨੀ ਅਲੱਗ ਵਰਤਣ । ਇਹੀ ਜਗਤ ਕਾ ਮੇਲ ਪਰ ਕਾ 
ਪਰਚਣਾ” । ਜਿਉ ਦੌਪੜ, ਸ਼ਤਰੰਜ, ਰੀਜਫਾ੯, ਰਾਮਦੇਕ੯ । ਲਾਭ ਨਾਹਿ ਕੁਛ 
ਵੈਚ ਤਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਕੇ ਸ਼ੋਕ । ੧॥ 

ਰੌਪਈ।ਨਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨਾ ਸਭਿ ਫੋਕੇ ਕਾਮ/'ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੈ ਸਿਮਰੈ ਸੱਤਿਨਾਮਮੇਲ 
ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਨੋ/ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨਾ ਸਭਿ ਕੋਰਿ ਨਿਦਾਨੋ"॥੨੪॥ਸ਼ੈਯ।ਜਾ 
ਤਨ ਪ੍ਰੇਮਪ੍ਰਵਾਹ ਬਹੈ ਸੁਖ ਸੋ ਨਰ ਪਾਵਨ ਬੇਦ ਉਚਾਰੈ।ਕੈਚਨ ਕੱਸਪ 
ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨਾ ਖਯ ਨਰਗੰਰ ਸੁਤ ਹਿਤ ਕੇ ਵਪੁ ਧਾਰੈ! । ਸਿੱਧ ਅਠਾਰਹਿਂ 
ਜਾਂਹਿ ਅਧੀਨ ਹੈਂ ਸਹਸੂ ਭੁਜਾ ਢਿਜ ਸੂਨ।ਬਿਡਾਰੇ'% ਬੇਦ ਉਚਾਰਤਿ:- 
ਵਿਸ਼੍ਵਾ ਪੁੱਤਰ" ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨਾ ਸੁਰਲੋਕ ਸਿਧਾਰੈ ॥੨੫॥ ਪੁਲਕਤਿ ਗਾਤ 
ਅਨਾਹਦ ਬਾਤ ਸੁ ਭੂਲ ਨ ਆਨ ਕਹੁ ਚੇਤਹੁ ਪ੍ਰਾਨੀ” !ਤੇਰੇਹੀਭੀਤਰ 
ਓਧਜ'ਮਾਖਨ ਸੈਲਕੋ ਅੰਤਰ ਪਾਵਕਭਾਨੀ। ਏਕ ਹੀ ਭਾਸਤਿ ਸ਼ਾਂਤਿ 
“(ਜੋ) ਅਰਯੇ (ਮੰਤ੍ਰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਦੇਦੇ ਭਾਵ ਤੁਹਲਦੇ ਹਨ) ਕੁੰਡੀ ਜਾਲ ( ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ) ਉਹਨਾੰ ਨੂੰ 
ਨਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਤ । “ਸਚੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਪਤੀ ਰਹਿੰਦ ਹੈ ਉਸ ਦੀ । ੧ਵਿਹਾਰ ਸਚਾਈ 
ਲਾਲ ਕਹੇ । ੯ਭਾਈ ਜੱਗ ਤਰਨਾ ਜੌਖਾ ਹੈ ਜੇ ਇੱਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਤਮਾਸ਼ਾ ਸਮਝੇ । “ਕੰਮ 
ਕਰਦਿਆਂ ਧਿਆਨ (ਸਾਈਂ ਵਿਚ ਲਗਾ) ਰਹੇ ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਸ ਨਾ ਬਣੇ । 4(ਸੌਸਾਰ ਤੋਂ) 
ਅਲੱਗ ਵਰਤਣਾ । “ਜਗਤ ਦਾਂ ਮੇਲ ਤਾਂ ਇਹੇ ਹੈ (ਕਿ ਇਕ) ਪਲ ਮਾਨ ਦਿਲ ਦਾ ਪਰਚ/ਵਾ 
ਹੈ । (ਅ) ਇਕ ਦੂ ਦਾ ਦਿਲ ਪਰਚਾਵਾ ਹੈ । ਛਿਆਨਵੇਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਤਾਸ਼ ਇਸ ਦੇ ੧੨. 
੧੨ ਪੱਤਿਆੰ ਦੇ ੮ ਟੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਕ ੧੨ ਫਾਹਣ ਦੀ ਦਲ ਵਾਂਡੂ ੮ਕ ਫਾਹਣ ਦੀ 

ਕਾ 
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11 ॥ "ਗਾਵਣ । 'ਐੱਇਕ ਰਸ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਕਾਵਲੀ ਆ ਜਾਵੇ (ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ)। "“ਕੁੱਲਕੇ 
ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਿ ਦੁੱਧ [8ਸ:, ਊਧਨਜ, ਉਦਸਕ=ਜੋ ਬਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋਵੇ 
ਸੋ ਦੁੱਧ। ਉਧਸ] । "੯ਜਿਵੇ' ਦੁੰਧ ਵਿਚ ਮੱਖਣ ਹੈ, ਜਿਵੇ' ਪੱਥਰ ਵਿਚ(ਡਾਨੀ=) 
ਰਾ `ਤਿਵੇਂ ਤੋ ਹੀ ਇਤਰ ਉਹ ਜੀਪ 

ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਦੀ ਇਹ ੮੩ਵੀਂ ਸਾਂਚੀ ਹੈ । 1ਪਾਠ ਸੇ ਸਾਖੀ=ਸ਼੍ਰਨ । 



ਮਰ ਪੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। _' _( ੫੫੦੮) ਰਿਤੁ ੫ । ਅਸੂ ੧੬. 

ਕੋ ਗਖਤਿ ਤਜੋਂਤਹਿ ਅੰਤਰ ਚੇਤਨ ਮਾਂਨੀ'”ਂ । ਜਾਂ ਲਗੁ ਨੇਹ ਕੀ ਪਾਲ 
ਦਫੀ ਨਹਿ ਸੱਤਿ ਸਰੂਪ ਸਨੋਹਿ ਸਮਾਨੀ” ॥੨੬/ਵੋਹਰਾ॥ਸੱਤਿ ਰੂਪ ਪਰ- 

ਮਾਤਮਾ ਸਭਿ ਘਟਿ ਰਹਕੋ ਬਿਆਪ । ਜਿਨ ਜਾਨਾ ਤਾਂਕੋ ਅਨੰਦ ਔਰ ਨ 

ਜਾਨਤਿ ਆਪਾਂ॥੨੭॥ਸੱ ਤਿਹਸੂੰਨਿ;ਚੇਤਨ;ਅਮਲਨਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼,ਅਬਿਨਾ।ਸ਼। 

ਆਤਮ ਰਾਮ ਸ੍ਰਛੈਦ ਨਿਤ ਜਾਨਤਿ ਪੂਰਨ ਆਸ!॥ ੨੮ ॥ ਸਸੇ ਸਿੰਗ 

ਜਿਉਂ ਜਗੁ ਦਿਖਹਿ ਬੈਧਕਾ ਸੁਤ ਕਾ ਭਾਸ।ਗਗਨ ਸੁਮਨ; ਬਾਰੂ ਸਿ੍ਗਧ 
ਤਜੋਂ ਝੂਠਾ ਆਭਾਸਾ[॥੨੯॥ਸੁਨਹੁ ਬਿਸ਼ੈਭਰ ਦਾਸ ਸਿਖ ! ਪੂਰਹਿ ਆਸਾਂ 
ਜਾਨ।ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਹਿ ਮਿਟਹਿਗੋ ਅਸ਼ਟ ਜਨਮ ਧਰਿ ਆਨ'॥੩੦॥ 

ਤਬਿ ਪੂਛਜੋ ਸਿਖ ਸੋਚਕੋ “ਕਹੀਏ ਜਾਮਾ ਮੋਰ“ । ਸਿੱਖੀ ਮਾਂਗੋਂ ਗੁਹੂ ਢਿਗੁ 

ਰਹੋਂ ਦਾਸ ਨਿਤ ਤੋਰ” ॥ ੩੧ ॥ “ਸੱਤਿਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ? ̀ ਸੰਤਿਗੁਰ 

ਕਹਜੋ ਸਨਾਇ#ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਖ ਪਾਂਇ'॥੩੨ 

॥ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗਬਿੰਦ ਹਰਿਰਾਇ । ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿ 
ਜੁਤਿ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰਾਇ ॥ ੩੩ ॥ਤਿਸ ਕੋ "ਸੁਤ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ 

ਖਾਲਸਾ ਕੀਨ। ਅਪਰ ਭਵਿੱਖਤ ਬਾਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਤਾਇ ਸੁ ਸੁ ਦੀਨਿ 
॥ ੩੪ ॥ “ਦਯਾਸਿੰਘ ਤੇ ਆਦਿ ਸਿਖ ਦਿਜਬਰ ਕੇਸ਼ੋ ਦਾਸ। ਧਰਹਿੰ ਪੰਥ 
ਮਹਿੰ ਜਨਮ ਪੁਨ ਕਰਿ ਹੈ' ਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥੩੫॥ ਚੈਪਈ॥ਜੇ ਜੇ ਗੁਰ ਢਿਗ 
ਘਾਲਹਿਂ ਘਾਠਾ"।ਤੋ ਸਭਿ ਜਨਖ਼ ਧਰਹਿ ਤਿਸ ਕਾਲਾ । ਅਵਿਤਰਿ ਹੈ” 

੧੦ਬਰ ਤੇ ਅੱਗ ਇਕੋ ਰੂਪ ਭਾਸੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ( ਅੱਗ ਉਥੇ) ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਪ ਰਖਦੀ ਹੈ । ਭਾਵ ਦਾਹ 

ਸ਼ਕਤੀ ਪੂਗਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਿਵੇਂ ਤੇਟੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੇਤਨ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

'ਮਾਨੀ=ਮਾਇਆ ਹੋਇਆ; ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ]। “ਜਦ ਤਕ ਕਿ (ਦੈਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ 

ਪਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁਟਦੀ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸਮਾਈ ਨਹੀਂ ਟੁੰਦੀ ਹੈ । 

<ਹੋਰਨਾਂ.ਨੂੰ ਨਹੀਂ (ਅਨਦ ਜਿਹ ਨੇ ਉਸਨੂੰ) ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆਂ । $ਜੇ ਜਾਣਦਾ 
ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । “ਜਿਵੇਂ ਸਹੇ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਾਂਬ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ 

ਪੁਤ ਦਾ ਆਭਾਸ ਝੂਠਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇ ਇਹ ਦੀਸਣਹਾਰਾ ਜਗਤ ਹੈ। <ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਫੁੱਲ 
ਤੇ ਟਤੇ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨਤਾ ਜਿਵੇਂ ਬੂਠੀ ਹੈ ਤਿਵੇ' ਇਸ ਜਗਤ_ਦਾ ਆਭਾਸ ਅਰਸ਼ਾਤ 'ੂਤੀਤੀ 

ਬੁਠੀ ਹੈ । “ਜਾਣ ਲੈ ਆਸ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਦਅੱਠ ਜਨਮ_ਹੇਰ ਧਰਨੇ ਪੈਣਗੇ । 

ਦੈ ਅਗਲੇ) ਜਨਮ ਮੇਰੇ ਦੇਂ£ । "ਨਿੱਤ ਤੇਰ ਦਾਸ ਰਹਾਂ । ੯੯''ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਖ ਪਾਵੇਗਾ । 
੧੧ਕਮਾਈ ਕਰਨਗੇ । "੧ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨਗੇ । 

#ਪਾਠ ਸੋ ਸ%=ਪੂਹਾਨੀ । _`__1੫੨-ਅੱਭਯਾਸ । 

ਵੀ 



ਮ! ਘੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੫੦੯) ਰੁਭ ੫। ਅੰ ੧੭, 
ਤਬਿ ਭਗਤ ਅਠਾਰਾਂ । ਛੀਨੈ' ਰਾਜ ਸਭਿਨਿ ਤੇ ਸਾਰਾ ॥ ੩੬ ॥ ਆਇ 
ਮੋਨ" ਕੋਤਿਕ ਢਿਨ ਵਧੈਂ । ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਅਧਿਕ ਹੀ ਸਧੈਂਪਤੇਜ ਕਿਤਿਕ 
ਸਿੰਘਨਿ ਪਰ ਛਾਵੈ । ਅਰਹਿੰ ਪੰਥ ਸੋਂ ਪੁਨ ਘਟਿ ਜਾਵੈ॥੩੭॥ਪਰਬਤ ਮੈਂ 
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁਇ ਜਾਇਲੋਹਿ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬ ਦਬਾਇ। ਜੇ ਅਥਿ ਹਮਰੇ ਸ਼ੱਤ 
ਪਹਾਰੀ । ਸੈਲਨਿ ਤੇ ਜਰ ਦੇਹਿ ਉਖਾਰੀ£॥ ੩੮॥ ਕਾਂਗੜੇਸ਼ ਭੂਪਤਿ ਕੌ 
ਨੰਦ। ਕਰੇਂ ਨਿਕਾਸਨ ਸਿੰਘ ਬਿਲੈਦ । ਸੋ ਰੈਗਾ ਬਿਚ ਤਯਾਗੇ ਪ੍ਰਾਨ । 
ਸ਼ਿਵ ਕੋ ਸੇਵਕ ਦਾਨਿ ਮਹਾਨ" ॥ ੩੯ ॥ ਪਨ ਸਿੰਘਨ ਮੈਂ ਸੋ ਜਨਮੈ ਹੈ। 
ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਜ ਕਰੈ ਬਿਦਤੋਂ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਵਿ ਸ਼੍ਰਤਾ ਸੁਨਹੁ ਅਸ਼ੇਖਾ ! ਮਰਯੋ 
ਰੀਗ ਪਰ ਹਮਹੁੰ ਪਰੇਖਾ” ॥ ੪੦ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਨਾਮ ਤਾਂਹਿ ਅਨਰੁਧ ਸਸੀ” 
ਅਬਿ ਤਜਾਂਗੀ ਤਿਨ ਦੋਹਾਂ । ਹੋਹਿ ਭਵਿੱਖਤ ਮੈ ਜਨਮ ਕਾਂਸ਼ੀ ਜੈ ਕਰਿ 
ਲੋਹਿ॥ ੪੧॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਜ ਗ੍ਰਿਬੇ ਪੰਚਮ ਰੁਤ “ਰਹਿਤ” ਪ੍ਰਨਿਗ ਬਰਨਨ 
ਨਾਮ ਖੋੜਸਮੋ 'ਅੰਸੂ ॥੧੬॥ ੧੭, | ਭਵਿੱਖਤ। । ਬਿ£ੰਭਰ ਦੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ “ਗਜ ਕਰੈਗਾ; ਖਾਲਸਾ ਰਹੈ ਮਵਾਸ ਨ ਕੋਇ। ਕਰੈ ਲੌਕਰੀ 
ਮੋਹਿਂ ਜੋ ਜੀਵਾਉਪਾਵੈ ਸੋਇ॥ ੧॥ਵੌਪਈ॥ ਤੁਰਕ ਡੋਗਰੇ ਗਿਲਜੇ ਬ੍ਰਿੰਦ । 
ਸਭਿ ਚਾਕਰ ਹਇ ਪੰਥ ਬਿਲੈਦ"” । ਜੈਬੁਕ ਨਗਰ” ਭੂਪ ਹੈ ਭਲੋ । 
ਰਾਜ ਕਰਹਿੰਗੇ ਸਿੰਘਨਿ ਮਿਲੋਧ੍ਰ॥੨॥ਤੀਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕੋਸ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰੈ 
ਖਾਲਸਾ ਪਾਵੈ ਦੁੰਦਰ'”। ਕਿਸਹੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਾਮ ਲੋ ਭੇਟ" । ਕਾਹੂੰ ਲਜਾਵਹਿ 
ਰਾਜ ਸਮੇਟ" ।੩॥ਸੁਨਹੁ ਬਿਸ਼ੈਭਰ ਦਾਸ ਸੁਜਾਨ । ਏਵ ਬਿਚਾਰਹੁ ਅਨਦ 
ਮਹਾਨ । ਪਹੁੰਚਹੁ ਨਿਜ ਘਰ ਤੂੰ ਮਮ ਸਿੱਖ। ਹੋਵੈਗੀ ਸੁਧਿ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ" 
॥੪॥ ਕਾਰਜ ਸਕਲ ਸਪੂਰਨ ਹੋਵੋਂ । ਦੁਖ ਅਰੁ ਦਾਰਿਦ ਘਰ ਤੇ 
“ਸੇਨ । ਸੋ.ਸਾਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇੱਸ ਦਾ ਅਰਬ ਫਟੈਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । “ਸਾਧਣਗੇ । (ਖਾਲਸਾ) 
ਹੇ ਜਾਵੇਗਾ । “ਉਖਾੜ ਦੇਵੇਗਾ (ਖਾਲਸਾ) । “ਮਹਾਂ ਦਾਨੀ ਹੋਵੇਗਾ । ੬ਅਸਾਂ ਅਪ ਵਿੱਠ' ਹੈ। 
“ਅਨੁਰੁਧ ਚੋਦ ਸੀ। “ਆਕੀ । €ੰਮੇਰੀ ਵਾ ਨੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। “ਊਂ ਦੇ ਖਾਲਸ ਪੰਥ ਦੇ ਜੰਮੂ 
ਨਗਰ ਦਾ । "ਰੌਲਾ । "੧ਡਾਵ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਿਰਾਜ ਲਵੇਗਾ (ਖਾਲਸਾ) । '£ਭਾਵ ਕਈ 
ਰਿਆਸਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲਵੇਗਾ (ਖਾਨਸਾ) । ਤੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਦੈਂਚੇਂਗਾ ਤਾਂ ? ਨੂੰ 
ਭੂਤ ਭਵਿੱਖਯਤ ਦੀ ਸੋਬੀ ਹੋ ਆਵੇਗੀ । ਰ੍ 

ਕਵਿ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨਿਜ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ₹ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ । 
1ਸੇ ਸਾਖੀ ਦੀ ੮੨ ਵੀ' ਸਾਖੀ ਹੀ ਚਲ/ਜ਼ਹੀ ਹੈ ਹੰਪਾ:-ਰਾਜ ਕਰੈ ਸਬ । 
ਤੋਪਾ-ਜੀਵਕਾਂ । [ਇਥੋਂ ਪਤਾ ਲਗਢਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆ੧ਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਾਏ ਹਨ। 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । _ (੫੫੧੦) _ ਰੂਤ ੫ । ਅੰਸ ੧੭, 

ਖੋਵੈ ॥ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ । ਉਠੇ ਸਭਾ ਤੇ ਦੇ ਬਰ ਰੂਰੇ॥੫॥ 

ਸਰਬ ਆਪਨੇ ਡੇਰੇਗਏ।ਮੋਹਿ'ਮੈਗਦਿਮਭਾਖਤਿ ਭਏ ।“ਸੁਨਿ ਗੁਰਬਖਸ਼ 

ਸਿੰਘ ! ਇਹ ਬਾਤ । ਰਾਤ ਬਿਤੀਤਹਿ ਹੁਇ ਜਬਿ ਪ੍ਰਾਤਿ ॥ ੬ ॥ ਗਮਨਹੁ 
ਸਿੱਖ ਉਜੈਨੀ ਪਾਸ । ਆਨਹੁ ਸੈਰ ਬਿਸ਼ੈਭਰਦਾਸਾਂ । ਸਾਹਿਬ _ ਸਿੰਘ 
ਆਦਿ ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੋਤ! ਮੰਦਰ ਮਹਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਨ ਹੋਤੇ॥੭॥ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਮੈਂ 

ਬੈਦਨ ਕਰਿ ਮੁੰਰਯੋ । ਨਿਜ ਥਲ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੋ ਕਰਿਯੋ । ਸੁਪਤ ਜਥ/ 

ਸੁਖ ਰਾਤਿ ਬਿਤਾਈ । ਜਾਂਗੇ ਜਬਿ ਪ੍ਰਭਾਤਿ। ਹੁਇ ਆਈ।੮॥ਢਚਾਰ ਘਟੀ 

ਜਬ ਦਿਨਹੂੰ ਚਰਿਯੋ।ਸਿੱਖ ਉਜੈਨੀ” ਲ੍ਰਕਾਵਨ ਕਰਿਯੋ । ਸਭਿ ਤ੍ਰਿਯ ਲੈ 
ਅਰੁ ਸੁਤ ਕੌ ਸਾਬ/ਪਹੁੰਚਯੋ ਜਹਿੰ ਬੈਠੇ ਗੁਰ ਨਾਥ॥ ੯ ॥ ਭੇਂਟ ਰਜਤਪਣ 

ਸ਼ਾਹਜਹਾਨੀ' । ਧਰੇ ਹਜ਼ਾਰ; ਖੈਦਨਾਂ ਠਾਨੀ । ਸੁਤ ਜੁੜਿ ਲੇ ਗੁਰ ਖੁਸ਼ੀ 

ਘਨੌਰੀ । ਰੁਖਸਦ ਹੋਨਿ ਲਗਜੋ ਤਿਸ ਬੇਰੀ ॥ ੧੦ ॥ ਤਿਸ(ਕੀ ਜੁਵਤੀ“ 

ਅੰਤਰ ਗਈ । ਗੁਰ ਮਹਿਲਾਂ ਕੋ ਦਰਸਤਿ ਭਈ । ਦਰਬ ਉਪਾਇਨ ਧਰਿ 
ਕਰਿ ਆਗੀ। ਸ਼ਰਧਾਂ ਜੁਤਿ ਪਦ ਪੰਕਜ ਲਾਗੀ॥੧੧॥ਚਲਨਿ ਸਮੈਂ ਸਤਿ- 

ਗੁਰ ਢਿਗ ਆਈ । ਨਾਮ ਮਦਨਵੈਤੀ ਹਰਖਾਈ । ਚਰਨਿ ਕਮਲ ਪਰ 
ਨਿਜ ਸਿਰ ਧਰਜੋ । ਅੱਸ਼੍ਹਨਿ ਕੋ ਜਲ ਊਪਰ” ਪਰਜੋ ॥ ੧੨ ॥ ਸਤਿਗੁਰ 

ਰਹੇ ਹਟਾਇ ਪਿਛੇਰੇ । ਤੰਊ ਧਰਯੋ ਸਿਰ ਹੋਇ ਅਗੇਰੇ । ਪਗ ਪਰ ਅੱਸ਼੍ਹ 
ਪਿਖਿ ਹਸ ਕਹਜੋ । “ਕਯੋਂ ਤੁਵ ਚਿਤ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਬਹ੧ੋ॥੧੩॥ਗੁਰਘਰ 
ਦੇਤਿ ਲੋਤਿ ਨਹਿ ਜੋਵੈਂ/ਤੁਵ ਸੁਤ ਦਾਸ ਹਮਾਰੋ ਹੋਵੈਅਪਰ ਜਨਮ ਮਹਿ 

ਇਮ ਬਨ ਜਾਇ । ਅਬਿ ਦੀਨੋ ਤੁਹਿ ਨਿਸ਼ਚੈ ਪਾਇ'?॥ ੧੪ ॥ ਸਾਬਤ 
ਹੋਵਾ" ਭਲੋ ਪਛਾਨ । ਗੋਰਖ ਜਾਨੈ ਕੈ ਤੂੰ ਜਾਨ"।ਸੁਨਤਿ ਮਦਨਵੈਤੀ 
ਤਬਿ ਕਹਜੋ। “ਮੋਹ ਨ ਹੋਇ"ਇਹੀ ਮੈਂ ਚਹਜੋ॥ ੧੫ ॥ ਗੁਰੂ ਕਹੈਂ:- 

“ਭਵ ਭਾਈ ਰਾਮਕੁਇਰ ਜੀ ਪ੍ਰਤਿ ।“ਭਾਵ ਬਿਸ਼ੈਭਰ ਦਾਸ ਪਾਸ । ਗਾਈ ਰਾਮਕੁਇਰ ਜੀ 

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਦਿ ਲੋਕੇ ਸ਼੍ਰੋਤਿਓ ਸੁਣੋ:- ।. “ਬਿਸ਼ੈਭਰ ਦਾਸ । “ਸ਼ਾਹ- 
ਜਹਾਨ ਰੁਪੱਯਾਂ ਦੀ । $ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ । “(ਚਰਨਾਂ) ਉਪਰ । "ਸੌ ਸਾਖੀ ਦ) ਪਾਠ ਹੈ:-ਗੁਰੂ ਕਾਂ 

ਘਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਲੈਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਭਾਵ ਤੁਕ ਦਾ ਹੈ । ੯ਇਹ (ਬਾਰਤਾ) ਬਣ ਜੰਬਹੇਗੀ ਭਾਵ 

ਤੇਰੀ ਸੇਤਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇਗੀ) । “ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਨੈ । "(ਹੁਣ ਤੇਰਾਂ ਪੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ) ਸਾਬਤ ਹੋ 

ਗਿਆਂ। (ਗੋਰਖ=) ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਾਣੈ'ਗੀ । "ਮੈਨੂੰ ਮੋਹ ਨਾ ( ਕਦੇ ) 
ਵਾਪਰੇ । #ਇਹ ਸੇ ਸਾਖੀ ਦੀ ੮੩ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਹੈ । 

'ਪਬ=ਪਰਾਤੀ। ੨੫ਾ:-ਦੇਖ । 



ਪਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂਰਜ। (੫੧੧) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰਸੁ ੧੭, 

“ਹੁਸ਼ਨਾਕ" ਉਦਾਰੀ ! ਤੂੰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਰੀ । ਪੁਨ ਪਛੁਤਾਵਤਿ 
ਸੁਤ ਕੌ ਰਹੈ' । ਅਗਲੀ ਜਨਮ ਬਿਥ ਨਹਿੰ ਲਹੈਂ । ੧੬ ॥ ਜਾਮਾਂ ਜਾਨਹੁ 
ਤ੍ਰੀਮਤੁ ਕੇਰਾ” । ਅਹੈ ਸੁਭਾਵ ਪੁਰਖ ਕੋ ਤੇਰਾਗਸੁਨਤਿ ਮਦਨਵੈਤੀ ਹਰਿ- 
ਖਾਨੀ। ਸਮੁਝਿ ਵਾਰਤਾ ਮੁਖ ਮੁਸਕਾਨੀ ॥ ੧੭ ॥ ਹੁਤੀ ਮੋਦਨੀ ਦੂਸਰਿ 
ਦਾਰਾ।ਪਹੁੰਚਿ ਨਿਕਫ ਪਗ ਪਰ ਸਿਰ ਧਾਰਾ। ਤਬਿ ਸਤਿਗਰ ਤੁਸ਼ਨ ; ਹੁਇ 
ਰਹੇ । ਸਿਰ ਕੋ ਧੁਨਯੋਂ ਬਾਕ ਨਹਿੰ ਕਹੇ ॥ ੧੮॥ ਯੁਤਿ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਸ਼ੈਭਰ 
ਦਾਸ । ਰੁਖ਼ਸਦ ਹ੍ਰੈ ਕਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ । ਮਸਤਕ ਟੇਕਤਿ ਕੀਨ 
ਪਯਾਨ। ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ ਉਜੈਨ ਪੁਰਿ ਜਾਨਾ॥੧੯॥ ਸਤਿਗੁਰ ਹਸੇ ਤਿਨਹਂ 
ਕੇ ਪਾਛੇ । ਮੈਂ“ ਢਿਗ ਖਰੋ ਖੁਸ਼ੀ ਪਿਖਿ ਆਛੇ । ਬੂਝਨਿ ਕਰਤਿ ਭਯੋ [ਤਸ 
ਬੇਰਾ । ਕਹਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਰਾਵਰ ਕੋਰਾ ?? ॥ ੨੦ ॥ ਸੁਨਿ ਕਲਗ਼ੀਧਰ 
ਬਾਕ ਉਚਾਰਾਂ । ਨਾਮ ਮਦਨਵੈਤੀ ਜੋ ਦਾਰ।ਜਬਿ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਤਨ 
ਤੇਰਾ। ਤੁਵ ਸਿਖਣੀ ਹੋਵੈ ਤਿਸ ਬੇਰਾ ॥ ੨੧ ॥ ਹੁਇ'' ਦੋਨੋ ਢਿਗ ਰਾਜ 
ਬਿਸਾਲਾ।ਤਹਿੰ ਲਗ ਕਰਹੁ ਜਹਾਂ ਲਗ ਜ੍ਰਾਲਾ। ਜਗ ਮਹਿ ਜੀਵਣ ਹਇ 
ਤੁਵ ਥੋਰਾ । ਸਿੱਧ ਮਨੋਰਥ ਬਨਿ ਹੈ ਤੋਰ ॥ ੨੨॥ ਸੁਨਹੁੰ ਨੀਗਰਾ ! 
ਗਯੋ ਹਕਾਰਨ । ਤਹਾਂ ਲੁਭਾਯੋ? ਕਰੀ ਨਿਹਾਰਨਿ।-ਮੋਕਹੁ ਨਹਿੰ ਬਖਸ਼ੀ 
ਗੁਰ ਏਹ-।ਕਰਜੋ ਮਨੋਰਥ ਦੇਖਤਿ ਦੇਹ ॥੨੩॥ ਕੁਲਜੋ ਕਹਾਂ ਬਿਲੋਕਤਿ 
ਐਸੇਦ। ਅਬਿ ਹਮ ਨੰ ਬਖਸ਼ੀ ਤੁਹਿ ਤੈਸੇ । ਦੁਤੀ ਨਿੱਖਣੀ ਰਜ ਜੁਤਿ 
ਓਹੀ । ਹਮਰੇ ਚਰਨ ਸੈਗ ਸੋ ਛੋਹੀ ॥ ੨੪ ॥ ਯਾਂਤੇ ਹਮ ਨਹਿੰ ਆਦਰ 
ਦੀਨਾ । ਬਾਕ ਨ ਕਛੂ ਉਚਾਰਨਿ ਕੀਨ।ਮੁਸਲੀ ਬੇਸਯਂਬਨਿ ਹੈ ਸੋਇ। 
ਨੌਂਤ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਇਮ ਹੋਇ ॥ ੨੫॥ ਹਮਰੋ ਸਿਦਕ ਭਾਵ ਕਰਿ ਆਈ। 
ਇਸ ਕੌ ਫਲ ਪੈ ਹੈ ਬਡਿਆਈ । ਕੇਸ਼ੋ ਦਾਸ ਜਬੈ ਤਨ ਧਰੇ । ਰਣ ਸਿੰਘ 
ਨਾ ਰਾਜ ਬਡ ਕਰੇ ॥ ੨੬॥ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੈਗੋ ਸੋਇ । ਮਰਿ ਕਰਿ ਪੁਨ 
੧ਟੋਸ਼ ਵਾਲੀ । ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਪਾਠ “ਉਸ ਨਿਕੋ” ਨੰ ਨੂੰ ਉਸ਼ਨਾਕ ਸਮਝਿਆ ਹੈ । ਉਸ 
ਨਿਕੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਓਥੇ ਰਾਮਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ £ੰਜ ਸਤ ਸਤਰਾਂ ਬਾਦ “ਲੜਕੇ” 
ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ੨ (੮) ਜਾਣ ਤੇਰ! ਜਾਮਾ ਇਸ 1 ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਰ੍ਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ 
ਜੀ । “ਜਦੋਂ (ਹ) ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ (ਹੋਰ) ਤਨ ਤੇਰਾ ਦੋਵੰਗਾ । (ਅ) ਜਦੋ” ਤੇਰਾ ਤਨ ਫੇਰ ਗ੍ਰ- 
ਬਖਸ਼ ਇੰਘ (ਬਣੇਗਾ) । “੮ਵੇਗਾ । ੬ਜ੍ਰਫ਼ਨਾਮੁਖੀ ਤੱਕ । “(ਤ੍ੋ) ਲੂਭਾ ਗਿਆ । "ਦੇਖਕੇ ਭੁੱਲਕੇ 
(੨) ਸਉ ਕਿਹ ਸੀ । (ਅ) ਸੋਉਂ ਵੇਖਕੇ ਤੂੰ ਕਿਥੇ ਭੱਲ (ਭਰਮ) ਗਿਆ  ੯ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ । 

%ਪਾਠ ਸੇ ਸਾਖੀ-ਮੂਸਲੀ ਵੇਸਿਆ ਹੋ ਹੋਗ 1 



ਸਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੫੧੨) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰਹੂ ੧੭. 

ਹਿੰਦਵਾਣੀ ਹੋਇ। ਰਾਜਪੂਤਣੀ ਜਨਮੈਂ ਫੇਰ । ਅਬਿ ਬਖਸ਼ੀ ਕੇਸ਼ੋ ਕੌ 

ਹੇਰਿ”॥੨੭॥ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕਰਿ ਗੁਰ ਸ੍ਰਾਮੀਫੂਤ ਭਵਿੱਖਤਿ ਅੰਭਰ- 

ਜਾਮੀ। ਪੁਨ ਮੁਝ ਕੌ ਬਰਜਜੋ ਬਸ ਕਰਹੁ। ਅਪਰ ਨ ਬੂਝਹੁ ਤੂਸ਼ੈਨਿ 

ਧਰਹੁ ॥ ੨੮ ॥ਔਰ ਖਜਾਲ ਕੋ ਬੈਲਾ ਭਯੋ! । ਇਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਮੈਂ 

ਸੁਨਿ ਲਯੋ । ਧਰੀ ਮੋਨ ਨਹਿ ਕਛੂ ਉਚਾਰਾ । ਕੇਤਿਕ ਚਿਰ ਥਿਰ ਸਭਾਂ 

ਮੜਾਰਾ ॥੨੯॥ ਉਠਿ ਕਰਿ ਪੁਨ ਮੰਦਰ ਕੋ ਗਏ । ਤਿਸ ਦਿਨ ਵਹਿਰ ਨ 

ਆਵਤਿ ਭਦੇ । ਰਹੇ ਆਪਨੇ ਸਦਨ ਮਬਾਰਾ । ਮਨਕਾਵਤਿ ਸੋ ਅਚਮੋ 

ਅਹਾਰਾ॥੩੦॥ਕਹਿ ਕਵਿ ਹਮ ਸੋ ਪਿਖਜੋ ਬ੍ਰਤਾਂਤਸੁਨਮੰ'ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ 

ਜਿਸ ਭਾਂਤ।ਸਦਾ ਕੁਇਰ ਭਈ ਤਿਸ ਕੀ ਨਾਰੀੋ ਹਮ ਨੇ ਨਿ
ਜ ਨਯਨ 

ਨਿਹਾਰੀ॥੩੧॥ਭਈ ਦੂਸਰੀ ਬੇਸਕਾ ਤਬਬਕਾਹੀ ਰਣ ਸਿੰਘ ਜਾਨੀ ਸਬੈ । 

ਗੁਰ ਕੇ ਬਾਕ ਸੁਫਲ ਹੁਇ ਗਏ। ਸੋ ਤ੍ਰਿਯ ਹੇਰੀ ਤਨ ਧਰ 
ਲਏ ॥੩੨॥ 

“ਕੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਬਖਸ਼ੀ । “ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆਂ ਸੀ । 
#ਜੈ ਉੰਘ ਕਹੱਯਾ ਮਿਸਲ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਵਟਾਲੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਆਦਿ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਿੱਖ 

ਰਾਜਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਪੁਤ੍ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ । ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਕੌਚ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਤ 

ਨਾਮ ਬੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੀ; ਇਸ ਤੋਂ ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਮੈ ਸਾਖੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੇ ਗਿਆ 

ਸ ਬਿਆ ਹੈ ਟੇ ਕਨ੍ਹੱਯੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਕੌਰ ਦਾ ਤਨ ਪਲਟਿਆਂ ਸਿਆਂ- 

ਣਿਐ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਦਨਵੰਤੀ ਦਾ ਅਉਤਾਰ ਜਾਤਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਦ
ੇ ਘਰ 

ਪੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਕ ਧੀ ਸੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਸੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਡੋਲ ਦਾਸ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਮਘ ਨੂੰ ਮੰਨਕੇ ਮੇਰਾਂ ਕੌਜਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 

ਯਾ ਊਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਸਮਝੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਨੇ ਸਾਬੀ ਦੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਸਾਖੀਆਂ 

ਦੀ ਥੀ ਵਿਚ ੦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉੱਕਾ' ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ । ਤੈ੍ ਵੇਰੀ ਇਸ ਸਾਖੀ 

ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਦਸਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦੇਂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿੱਕਾ, ਲੜਕਾ ਤੇ 

ਨਾਗਰ ਅਖਵਾਇਆ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਨਾੰ ਬੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ 

ਦਸ?ਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋ“ ਉਮਰ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਹੀ ਛੋਟੇ ਯਾ ਹਮ ਉਮਰ ਸਨ । ਇੰਨੇ ਫੋਟੇ ਨਹੀਂ 

ਸਲ ਕਿ ਗੁਦੁ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਗਰ; ਲੜਕਾ ਤੇ ਨਿੱਕਿਆ ਸੱਦਦੇ। ਦਸਨਸ਼ ਜੀ ੧੭੩੨ 

ਵਿਚ ਗੱਦੀ ਤੋ ਵੈਠੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਗ ਪਗ ਆਰਬਲਾ ੯-੧੦ ਬਰਸ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰੁਰ ਪਤਾਂਪ 

ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਿਖਤ ਜਬ ਭਾਈ ਰਾਮਣੁ ਇਰ ਜੀ ਤਦੋਂ ੩ ਬਰਸ ਦੇ ਸਨ ( ਦੇਖੋ ਰੂਤ' ੧ ਅੱਸੂ ੫ 

ਸਕ ੫) । ਉਪਰ ਲਿਖੀ ਵਾਰਤਾ #ਮਤ ੧੭੫੮ ਵਿਚ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾ 

੩੫ ਬਰਸ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮਕੁਇਰ ਜੀ ੨੯ ਬਰਸ ਦੇ।ਸੇ “ਨੀ/ਗਰ” 'ਨਿੱਕੇ'ਤੇਲੜਕੇ? ਨਹੀਂ”?। 
[ਬਾਕੀ ਟੂਕ ਲਈ ਦ੪ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਦੈਣਾਂ।# 



਼੍[ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ( ੫੫੧੩ ) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰਸ ੧੭, 

#ਇਕ ਦਿਨ ਕਰਿਵਾਵਨਿ ਹਿਤ ਸ਼੍ਰਾਧਾ । ਕਰੇ ਇਕੱਠੇ ਪੰਡਿਤ ਪਾਂਧਾ । 
₹ਜੇ ਸਾਧ ਦੀ ਇਨੀ ਸਖੀ ਹੈ, 

-ਚਲ[(ਪਫਲੇ ਨੇ ਦੀ ਟੁਕ ਦੀ ਵਾਰੀ. 
ਦੂਸਰੇ, ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਬੀਤ ਰਾਗ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ?, ਇਹ ਕਵਿ 

£ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵੈਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਖੀ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਛ੍ਹਮ 
ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾਚਨਾਂ ਪਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਕੌਰ, ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਮੈ । 
ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦਾ ਪੁਨਰ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਹੋ ਨਹੀਂਜੰਕੋਦਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਬੀ ਸਾਫ 
ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਖੀ ਦਾ ਘੜਨਹਾਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰਾ ਦਾ ਜਾਣੂ ਹੈ 
ਦੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾੰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜਾਣੂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਤਰਾਗ ਤੇ ਮੋਹ 
ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਅਲੌਪਤਾ ਦਾ ਜਾਣੂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਕਾਮ 
ਫੁਰਨੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਏਸੇ ਸੋ ਸਾਖੀ ਦੀ ਹੀ ੬੮ਵੀਂ ਸਾਖੀ _ਵਿਚ ਭਾਈ ਰਾਮ 
ਕੌਗ ਜੀ ਨੂੰ/ਮਰੰਨੇ ਬਾਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣੇ ਦਾ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 
ਕਲਗ਼ੀਬ਼ੱਰ' ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:-ਤੁਮ ਭੋਗੋ ਰਤਿਨਾਦ । ਅੰਤਕਾਲ ਮਮ ਦਰਸ ਹੋਇ, 
ਤੁਮ ਚਿਤ ਮਮ ਪਦ ਆਦਿ । ਅਰਥਾਤ-ਹੇ ਰਾਮਕੁਇਰ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ', ਤੈਨੂੰ ਅੰਤਕਾਲ 

ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਂਗਾ ਅਰ ਤੇਰਾ ਚੇਤਨ ਮੇਟੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਵੀ ਮੈਤੋਖ ਸਿੰਘ 
ਨੇ ਆਪ ਸਉ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:- 

_ ਕਹਜੇ ਸਬਦ ਮੈ ਜੋ ਤਤ ਸਾਰ । ਸੇ ਤੁਵ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਅਹੈ ਉਦਾਰ । =ੰਤਕਾਲ ਜਬਿ 
ਹੋਵਹਿ ਤੋਰਾ । ਤਾਂਹਿਂ ਸਮੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁਇ ਮੋਰਾ॥ ੩੨ ॥ ਮੋਹਿ ਚਰਨ ਕੋ ਸਿਖ ਮੁਖਿ 
'ਅਹੈਂ । ਮਮ ਸਮੀਪਤਾ ਸਦ ਹੀ ਲਹੈ' । ਨਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਿ ਲਾਯਹੁ । 
ਨਹੀਂ ਬਿਕਾਰ ਛੁਹਨ ਕੋ ਪਾਯਹੁ । ੩੩ ॥ [ਫੁਤ ੫ ਲੰਸੂ ੧੯ 

ਇਥੇ ਟੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪ ਮੰਨੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ “ਨਹੀਂ ਬਿਕਾਰ ਛੁਹਨ ਟੋ ਪਾਯਹੁ” 
ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਕਾਰ ਕਦੇ ਛੁਹਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ? “ਨਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨਿ ਲਾਯਹੁ” 
ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਵਿਚ ਗਿਆ ਅਨਟੋਣੀ ਬਾਤ 
ਹੈ ਤੇ ਵਦਤੋਵਕਾਘਾਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਹੋ ਸਕਦਾ _ਹੈ ਇਹ ਬੀ 
ਕਹਿਣਾ ਅਮੈਗਤਿ ਹੈ । ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਵਿ ਜੀ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਬਾਬਤ ਰੁਤ ੪ 
ਅੰਸੂ ੩੩ ਵਿਚ ਜੋ ਲਿਘ ਆਏ ਹਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ 
ਗਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ:-- 

ਅਸ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਮੈਤ ਸੁਚਾਲੀ । ਪਿਖਹੁ ਨਿਸੈਂਸੈ ਹੋਵਤਿ ਕਾਲੀ । ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਕੈ 
ਅਚਹੁ ਅਹਾਰਾ । ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਤੀਖਨ ਭਾਵ ਉਦਾਰਾ ॥ ੧੦ ॥ ਐਸਿਨ ਕਹੁ ਰਚਿਕੋ 
ਕਰਤਾਰਾ । ਲਖਹਿ ਸਫਲ ਸਿਰਜਨ ਜਗ ਸਾਰਾਂ । ਸ਼ੇਖ ਸਾਰਦਾ ਬੇਦ ਬਿਰੈਚ । 
ਕਰ ਨ ਸਕਹਿ ਜਿਹ ਮਟਿੰਮਾ ਰਚ ॥ ੧੧॥ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਕ ਰਸ 'ਮਨ ਸ਼ਾਂਤਿ । 
ਮਹਾਂ-<੨੪ ਪੂਰਨ ਅਵਿਦਾਤਿ । ਮਨਹੁ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋਵਹੁ। ਨਿਹਮੈਸੋਂ ਦਰਸ਼ਨ 
ਕਹੁ ਜੋਵਹੂ ॥ ੧੨ ॥ !ਭਾਕੀ ਟੂਕ ਦੇਖ ਅਗਲੇ ਪੌਂਠੇ ਦੇ ਹੇਠ] ਭੂ” 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੫੧੪) _ ਚਿਤੁ ੫ । ਅੰਸ ੧੭, 

ਧਰਮ ਸ਼ਾਂਤਿ ਕੌ ਭਯੋ ਸਮਾਜਾ”। ਕਰਤਿ ਅਨੇਕ ਮਿਲੋ ਨਰ ਕਾਜਾਂ 

ਸਿੱਖਯ ਮੁੱਖਿ ਸਤਿਗੁਰ ਘਰ ਕੇਰੇ । ਜਿਨ ਕੀ ਸਮਤਾ ਅਪਰ_ਲ ਹੇਰੇ ॥ ੧੭ ।। 
ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਇਆ, ਆਪ ਪੱਖੀ ਬੇੱਲਿਆ ਤੇ ਰਾਇ 

ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਘ ਹੈ:- ਰ੍ 
ਮੰਦ ਮੰਦ ਕਰ ਧੰਖ ਤੁਲਾਵਾ । ਧਹੇ ਭਾਵ ਭੋਜਨ ਅਚਵਾਵਾ ॥ ੪੦ ॥ 

ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਮਨ ਜਾਨੋਂ । ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤਿ ਛਾਉ ਬਹੁ ਠਾਨੇ ॥ 
ਇਥੋਂ ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਕੌਰ 

ਜੀ ਨਿਰਵਿਕਾਰ, ਪੂਰਨ ਦ੍ਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਨਾਮਰਸੀਏ, ਬੀਤਰਾਗ ਤੇ ਸ਼ਿਟੋਮਣੀ ਸਿੱਖ ਸਨ, 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਐਸਾ ਫੁਰਨਾ ਮੈਤਵ ਹੈ ਨਾਂ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਸੈਂਡਵ ਹੈ, ਤਾਂਤੇ ਸਾਖੀ ਆਖੇਪਗ ਹੈ । 
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸ਼ੰਭਰ ਦਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਹੁਟੀ ਦੱਸਣਾ ਬੀ ਜੇ ਸੱਢ ਮੁਚ ਮੋਗਾਂ ਹੋਈ ਹੈ 

ਤਾਂ ੧ ਸਾਖੀ ਦੇ ਆਖੇਪਕਾਰ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਇਸ ਯਤਨ ਲਈ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜੋ 
ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਤੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲੈਣ ਦਾ ਦੁਸ਼ਣ ਲਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਦੈਵਨੇਭ 
ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰ ਜਾਵੇ । ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 
ਬਿਸੰਡਰ ਦਾਸ ਜੀ ਜੈਸੇ ਸਿਦਕੀ ਸਿੱਖ ਨਾਲ਼ ਜੋ ਆਦਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ੀ ਤੇ 
ਦਸ਼ਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਨੂੰ ਵਰਾਂ ਨਾਂਲ ਭੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਤਨਾ ਅੱਨਬਾਵਿ ਹੈ 
ਗਿਆ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ ਕੀਹ ਕਸੂਰ ਸੀ ਕਿ ਦੋਇ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਪਤਿਤ ਹੋਈਆਂ $ਊ ਮਦਨਵੰੜੀ ਤਾਂ 
ਮੋਹ ਦਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਦਾਨ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬੀਤਰਾਗਤਾ ਦੇਛ ਦੀ ਛਾਂ ਗੁਰੂਜੀ 
ਤੋਂ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਤੇ ਇਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਪੁਤ੍ਰ ਹੀਨ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ _ਵਰ ਮਿਲ 
ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰਾਪ ? ਫਿਰ ₹ਖੋ ਟ੍ਰਨਾ ਤਾਂ ਕਾਮ ਦਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਰਿਆ ਤੇ ਮਦਨਵੰਤੀ 
ਨੂੰ “ਗੁਰਬਖਸ਼ ਇੰਘ ਦੀ ਹੈਨੇ! ਦਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵਾਕ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ । ਫਿਰ ਕਦੇ ੮ ਸਗਵਾ ਹੈ 
ਕਿ ਡਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕਹਿਣ ਵਾੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸੇ ਵਾਕ 
ਆਖਣ; ਫਿਰ ਰਜੇਂਸਹਲਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੀ ਛੂਤ ਐਨੀ ਦੂਰੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਵੇਸਵਾ 
ਹੋਣ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜ਼ਰ ਸ੍ਰਾਪ ਮਿਲੇ.ਇਹ ਕਿਸੈ ਭਰਮੀ ਵਜ਼ਿਮੀ ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਿਖ਼ਾੜ਼ ਨੂੰ ਧੀ ਗੁਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਖੌਲਾਕ ਦੇ ਅਧਿਸ੍ਰਾਤਾ ਕਿਸੇ ਪੜੀਬ੍ਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਸ਼ਵ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸ੍ਰਾਪ ਦੇਣ, 
ਤਿੰਨ ਕਾਲ ਅਨਹੋਣੀ ਬਾਤ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਹਨ ਪਤਾ ਲਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਖੀ 

। 
ਉੱਕੀ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ । ਤੇ ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਟੋਹ ਲਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਣਭਾ ਹੋਈ ਸਮਬੀ ਹੈ 
ਉਹ ਬੀ-ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਦੁੱਧ ਬਾਤ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਮਦਨਵੰਤੀ ਹੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਬਣੀ ਦੂਸਰੀ 
ਇਸਤ੍ਰੀ ਠੀਕ ਮੋਰਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਗ ਹੈ, 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ। ( ੫੫੧੫ ) _ਦੇ੩ ੫ । ਅੰਹੂ ੧੭, 
/੩੩॥ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨਸਿ ਦਾਨ ਮਹਾਨਾ । ਸਿਹਜਾ ਚਾਰ ਇਿਛੌਨੋਂ ਨਾਨਾ । 
ਜ਼ੇਵਰ ਉਨ ਮਰਦਾਨੇ । ਜਰੇ ਜਵਾਹਰ ਜਬਰ ਜ਼ਨਾਨੋ॥੩੪॥ਕੈਚਨ 
ਜ਼ੀਨ ਤੁਰੰਗ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ । ਉੱਤਮ ਧੇਨੁ ਸਮਾਜ ਸਵਾਰੇ । 'ਦਜ ਧਰਮੱਗੜ 
ਬਿਸਾਲ ਅਚਾਰੀ । ਪੰਡਤ ਜੋ ਜਾਨਤਿ ਬਿਧਿ ਸਾਰੀ ॥ ੩੫ ॥ ਬੈਠੇ 
ਥਹੁਤ ਗੁਰੂ ਕੋ ਪਾਸ। ਕਰਤਿ ਪਰਸਪਰ ਬਾਦ' ਪਕਾਸ਼। ਨੰਦਰਾਮ ਪੰਡਤ ੨ ਬੁਧਿਵੈਤਾ । ਸਭਿ ਮੈਂ ਕਹੜੋ ਸ੍ਰਾਧ ਬਿਰਤੋਤਾ ॥ ੩੬ ॥ ਪਪਿੱਤ੍ਰਨਿ ਕੋ ਨਹਿ 
ਪਹੁੰਚਤਿ ਕਬੈ । ਜਿਮ ਜਗ ਬਿਖੈ ਕਰਤਿ ਨਰ ਸਬੈ”। ਨੰਦਗਮ ਕੋ ਬਾਕ 
ਸੁਨੋ ਜਬਿ । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਸਭਿ ਬਿਖੈ ਕਹਯੋ ਤਬਿ॥੩੭।(ਮਿਲਿ ਕੈ ਧਰਮ 
ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਨਿ ਆਦਿ । ਨਿਰਨੈ ਕਾਰਨ ਕਰਜੋ ਸੈਬਾਦਾ” । ਗੁਰ ਆਇਸ ਤੋ 
ਬੋਲਤਿ ਭਏ । ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਨਿ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਨ ਬਹੁ ਦਏ ॥੩੮॥ ਤਬਿ ਮਲ ਮਾਸਾਂ 
ਨਿਖੇਧੈ ਕਯੋ । ਸ਼ੁੱਧ ਪੱਛ ਕੌ ਨਿਸ਼ਚੈ ਭਯੋਂਮਤਬੈ ਸਿੱਖ ਵਿਗ ਸਨਤੇ ਰਹੇ। 
ਪੂਨ ਸਭਿ ਦਿਜ ਸੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੇ ॥ ੩੯॥ “ਜਮ ਨਿਰਵਾਦ ਭਯੋ ਸੈਬਾਦਕਰਹੁ ਬਿਦਿਤ ਆਛੀ ਬਿਧਿ ਆਦਿ“। ਜਿਸ ਤੇ ਪਿੱਤ੍ਨ ਕੋ ਪਹੁੰ- 

ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੋ ਬਰਖ ਬਾਦ ੧ ਮਹੀਨਾ ਵਧਾਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ “ਮਲ ਮਾਸ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਜੋ ਜੁੱਟ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਸੈਗ੍ਰਾਂਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਢ ਨਹੀਂ । ਸਗਾਾਂਦ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤ ਦੂਸਰਾ ਮਹੀਨਾ “ਮਲਮਾਸਾ । ਉੱਵ ਮਲਮਾਸ ਮਹੀਨੇ ਬੀ ਤ੍ੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ:-ਭਾਨੂੰ ਲੰਘਿਤ, ਕਰਯੋ ਤੇ ਮਲਮਾਸ । ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੱਧ ੫੪ ਵਿਚ ਵਿਹਤ ਤੇ ਮਲਮਾਸ ਵਿਚ ਅਵਿਹਤ ਨਿਸ਼ੰਚੇ ਹੋਇਆ । “ਭਾਵ ਸ਼੍ਰਾਧ ਸ਼ੁੱਧ ਪਖ ਵਿਚ ਹੋਵੇ । “ਸੈਬਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਨਿਰਵਿਵਾਦ (ਸਿਧੰਤ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ । ਵੰਖੋਹਲਕੇ ਵਿਧੀ ਆਦਿਕ । 
“ਚਲੀਂਪਤਲੇ ਪਨੇ ਚੀ ਬੜੀ ਟੂਕ । 
ਸੋ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਖੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਘੜੀ ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਣਤਾ ਦੱਸਕੇ ਫੈਲਾਈ ਗਈ, ਸੋਈ ਗੱਲ ਕਵਿ ਜੀ ? ਬਿਨ ਪੜਤਾਲੇ ਨੈ ਸਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਕੈਵੱਲ “ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਮੰਨਕੇ' “ਨਿਜ ਨ੦੦ ੬ ਹਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਰੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਅਵਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ । 



ਮਰ ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । (੫੫੧੬) ਰੁਤ ੫ । ਸੰਧੂ ੧੮. 

ਚੈਤਿ ।ਸੋ ਅਬਿ ਨਿਰਨੈ ਕਰਹੁ ਮਤੌਤ ॥੪੦॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ 
ਗ੍ਰਿੰਬ ਪੰਚਮ ਰੁਤੇ “ਸ਼੍ਰਾਧ ਬਿਧਿ ਨਿਰਨੈ” ਖਿੰਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਸਪਤਦਸ਼ਮੇ ਅੰਸੂ । ੧੭ ॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ਸ਼ਹੀ ਮੁਖ ਤੇ ਜਬਿ ਇਮ ਕਹਜੋ ਸੁਨਤਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬੋਲੋ ਇਕ 

ਮਤ ਹੋਇ ਕੇ ਗੁਰ ਸਮੀ੫ ਤੇ ਛਿੱਪ੍ਰਂ ॥੧॥ਚੌਪਈ॥ “ਬਿੱਪੂ ਨਿਮੰਤ੍ਰਣਿ ਨਿਸ 

ਕੌ ਕਰੇਪਸ਼੍ਹਾਧ ਬਿਧੀ ਦੋਪਹਿਰੇ ਵਰੈ।ਉਚਿਤ ਬਿੱਪ੍ ਕੌ ਨਿਜ ਘਰ ਆਨੰ । 

ਜੋ ਪਰਤਿਗਾਾਹੀ,ਲੋ ਨ ਕੁਦਾਨੰ'॥੨॥ਮੂਰਤਿ ਛਾਯਾ ਦਾਨ ਨ ਲੋਹਿ” । ਅੰਗ 
ਹੀਨ ਕਲਹੀਨ ਨ ਜੇਇ” । ਮਹਾਂਦਾਨ' ਕੋ ਹੋਇ ਨ ਗ੍ਰਾਹੀ । ਤੁਲਾ ਦਾਨ 

ਪਰ ਤ੍ਰਿਯ ਨਹਿੰ ਚਾਹੀ“ ॥ ੩ ॥ ਪਾਤਕ ਸੂਤਕ ਤੁਲਾ ਨ ਦਾਨ'” । ਤਯਾ- 

ਗਹਿ ਜੁਵਤੀ ਭੋਗੀ ਆਨ"'। ਚੋਰ ਨ ਛਲੀਆ ਦੂਤ”" ਨ ਹੋਇ । ਛੱਤ੍ਰੀ 

ਕਰਮ ਨ ਧਾਰਹਿ ਜੋਇ” ॥੪॥ ਤਕਰੀ ਧਰੈ ਨ ਕੁਦ੍ਰਬ ਭੋਗੀ'“। ਗੂਹਨ 

ਢਾਠ ਕੋ ਲੋਇ ਨ'“ ਰੋਗੀ1। ਅਜ;ਗਜ; ਤੁਰੰਗ ਦਾਨ'' ਲੋ ਨਾਂਹੀ। ਅੰਤ 

ਅਵਸਥਾ ਦਾਨ ਨ ਚਾਹੀ"॥੫॥ਗਨਕ ਨ ਵੈਦ ਨੂ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ"ਸੁਚ 
-ੱ$- 

੧ਸਸਤ੍ਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੁਣਕੇ ਏਲੇ । “ਛੇਤੀ । “ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਨਿਉਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਵੇ । “ਦੁਪਹਿਰ 

ਢਲਦਿਆੰ ਕਰੇ । “ਵਿਧਿ ਪੂਰਬਕ ਦਾਨ ਲੋਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਠੁਦਾਨ ਲੋਣ ਵਾਲਾ ਨਾਂ 

ਹੋਵੇ । $ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਛਾਇਆ ਦਾ ਦਾਨ ਨਾ ਲਵੇਂ (ਭਾਵ ਛਾਯਾ ਪਾਤ੍ਰ_ ਦਾ ਦਾਨਨੂੰ ਨਾ ਲਫੇ) । 

2“ੂੰ ਨਾ ਖੁਆਵੇ (ਅ) ਜੇਹੜਾ । 'ਪ੍ਰਿਬਥੀ, ਹਾਬੀ; ਰਬ; ਕੈਨਜਾਂ,ਸੇਨੇ ਦੀ ਗਾਂ ਯਾ ਘੋੜੇ 

ਆਦਿ ਦਾ ਦਾਨ। ੯ਇਸਤ੍ਰਹ ਦਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸਦੇ ਤੋਲ ਵਿਚ ਧਨ ਲੈਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਨਾਹੋਵੇ। 

“੯ਪਾਤਕ ਸੂਤਕ ਤੇ ਤੁਲਾਂ ਦ। ਦਾਨ ਨਾ ਲਵੇ । "ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਛੱਡਕੇ ਦਰਜੀਆਂ_ ਲਾਲ 

ਭੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਣ (ਯੋਗ ਨਹੀਂ) । "”ਊੰਹੀਆਂ । "੬ਛੱਤ੍ਰੀ ਕਰਮ ਦੋ (ਬ੍ਰਾਹਮਣ) ਨਾਂ 

ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ , "#ਤੱਕੜੀ ਨਾ ਤੇਲੇ ਤੇ ਕੁਦਵ ਨਾ ਖਾਵੇ । [ਕੁਦਵ=ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ]। "ਲੈਣ 

ਵਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ । '੬ਬਕਰੀ, ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ ਦਾ ਦਾਨ । ੯ ਭਾਵ ਮਰਨਾਊ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਦਾਨ ਨਾ 
ਲਵੇ । ੯%(ਬ੍ਰਾਹਮਣ) ਨਾਂ ਹੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੈਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਸਤ੍ਰਧਾਰੀ ਹੋਵੇ। 

#ਇਹ ਸਾਖੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੁੜਕੇ ਖਾਲਸੇ ਵਿਚ £ਸਟ੍ਰਾਂ ਦੇ 
ਮਲਮਾਸ ਆਦਿਕ ਭਰਮ ਤੇ ਰਸਮੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸ਼੍ਰਾਧ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਿਸ ਖੂਬੀ ਨਲ ਸਾਖੀਆਂ 

ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਹੀਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ:--ਮਾਹ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ! । ਜਿਸ 

ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੈਠਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ “ਦਾਨ ਦੀਓ ਇਨ ਹੀ ਕੋ ਭਲੋ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ 

ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀਹ ਸੱਦਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਰਸਮੀ ਸ਼੍ਰਾਧ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ 
ਕਹਹਿ ਰਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਟਨਾਂ ਸੀ ਤੇ ੂੱ ਸ ਦਾ ਨਿਟਨਾ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ 

ਸੀ। 1ਪਾ:-ਸੋਗੀ, ਪੁਨਾ:-ਭੋਗੀ । 



: ੮੦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । ( ੫੫੧੭) ਰਿਤੁ ੫। ਅੱਸੂ ੧੮, 
ਥਿਹੀਂਨ ਰਹਿ ਜੈਵੁ ਉਤਾਰੀਂ'। ਸਕਲ ਅੰਨ ਭੁਗਤਾ ਤੇ ਹੀਨਾਂ । ਕਰਮ _ 
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਬੂਹਮਗਕਾਨ ਨ ਚੀਨ॥੬॥ਬਹੁਤ ਪਾਨ ਗ੍ਰਹਣੀ ਨਹਿ ਹੋਇ”। 
ਲਾਗ ਵਰਾਹ ਕੋ ਲੋਯ ਨ ਜੋਇ । ਕਰਿਕੈ ਜਾਪ ਮੋਲ ਤੋ ਦੇਯ ਨ“।ਰੈਡਾ 
ਮੁੰਡਾ ਮੁੰਡਤਿ ਜੇ ਨ।੭॥ਜਟਲ ਸ਼੍ਰਾਧ ਕੋ ਹੋਇ ਨ ਤਜਾਂਗੀ” । ਮੈਨਯਾਸੀ 
ਅਨਪਵਤਿ ਬਿਰਾਗੀ'। "ਛਤ੍ਰੀ ਬੈਸ ਸ਼ੂਦ ਕੀ ਨਾਰੀ। ਬਕਬਾਦੀ ਹੋਇ ਨ 
ਬਿਭਚਾਰੀ੯ ॥ ੮ ॥ ਧਰਮਧੁਜੀ ਨ ਅਮਲ ਕੋ ਖਾਵੈ” । ਨੀਲੋ ਰਕਤ ਨ 
ਬਸਤ੍ਰ ਹੈਵਾਵੈ । ਪਰਿ ਕੋ ਪਾਂਧਾ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਹੋਇ ਨ । ਨੀਚ ਮਲੋਛ ਦਾਨ ਲੋ 
ਜੋਇ ਨ॥ ੯॥ ਖੇਤੀ ਕਰੈ ਨ ਗਾਡੀ ਬਾਹੈ । ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਦੋਸ਼ ਨ ਜਿਸ 
ਮਾਂਹੈ। ਉਚਿਤ ਕੇ ਦਿਜਬਰ ਸੋਇ।ਇਨ ਦੋਸ਼ਨਿ ਤੇ ਨਜੋਤੇ ਜੋਇ"" 
॥੧੦॥ਤਿਨ ਕੋ ਪਿੱਤ੍ਰ ਜਾਤਿ ਹੈ ਖਾਲੀ।ਦੇ ਕਰਿ ਸਾਪ ਆਪਦਾ ਘਾਲੀ" 
ਸਕਲ ਸਭਾ ਸੁਨਿ ਜੰਥ ਇਮ ਲਹਜੋਸ਼੍ਰੀਮਖ ਤੇ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਕਹਕੋ॥੧੧॥ 
“ਸੁਨਹੁ ਸਕਲ ਨਰ|ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਜੁ ਬਿਧਿ ਹੈਸੋ ਬਹੁ ਦੂਰ; ਹੋਤਿ ਨਹਿ ਸਿਧਿ 
ਹੈ। ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਤ ਕੋ ਅਹੈ । ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ ਕੋ ਲਹੈਂ'॥ ੧੨॥ 
ਤੀਰਥ ਪਰ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਿਵਾਵੈ। ਕਿਧੋਂ ਅਥਿਤ ਕੇ ਮੁਖ ਮਹਿ ਪਾਵੈ। ਇਨ 
ਦੈ ਬਿਧਿ ਹਰੈ ਪਿਤਰ ਉਧਾਰਾ। ਕਰੈਂ ਸ਼ਰਾਧ ਇਮ ਅੰਗੀਕਾਰਾ%”॥ ੧੩॥ 

ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਹੁਰ ਗੁਰ ਬੂਝੇ"'£ਸੂਤਕ ਗਹਠ ਬਿਧੀ ਜਿਨ ਸੂੜੇਂ<। $। 
ਕਯੂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੈਵੁ ਲੱਥਾ ਹੇਸ। “ਸਭ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਠ ਖਾਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ ਭਾਵ ਜੋ 
ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਖਾਵੇ । <ਜੈ ਨਿੱਤ ਨਮਿੱਤ ਕਰਮ ਲ। ਕਰੇ । “ਬਹੁਤੇ ਵਿਵਾਹ ਭੀ ਨਾ ਕੀਤੇ 
ਹੋਣ ਜਿਸ ਨੇ। “ਭਾਵ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜਾਪ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਵੇ ਉਹ ਬੀ ਨਾ ਲਓ । <ਜੋ ਓੰਡਾ/ 
ਬਾਲਕ ਤੇ ਸਿਰ ਮੁੰਨਿਆਂ ਦੋਵੇਉਹ ਬੀ)ਨਾਂ ਲਓ।”ਜਫ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰਾਧ ਦਾ ਤਿਆਗੀ[ਜੋ ਹੋ ਹੋਵੇ 
ਉਹ ਬੀ) ਨਾ ਲਓ । ੯ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੈਂਨਕਾਸੀ ਦੇ ਬੈਰਾਗੀ (ਬੀ ਨਾ ਲਓ) । 'ਛੱਟ।, ਵੈਸ਼, ਸ਼ੂਦ, ਤੇ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ, ਬਕਵਾਸੀ ਤੇ ਵਿਭਚਾਰੀ (ਸਰਧ) ਦੇ (ਅਧਿਕਾਰੀ) ਨਹੀਂ ਉਦੇ । ਦਲ 
ਹੀ ਪਖੰਡੀ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ ਦੋਵੇ । "ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿ 
੧੨ਜ੫੦ ਦੇਕੇ ਅਪਦਾ ਪਾਕੇ ਖਾਲੀ ਚਲੋ ਜਾਂਦੇਹਨ।੩ਕਿਬੋਂ ਕੋਈ ਲੱਡੇ'%( ਪਿਤ੍ਹਇਉਂ 
ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸ਼੍ਰ੩"“ਸਾਰੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦਿ ਤੇ ਗ੍ਰਹਣ ਢੀ ' 
ਵਿਧੀ ਦੀ ਨਬੀ ਹੈ,ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ,ਦੱਸੋ । ਉਦ ਉਚ 
4 ਪਿਤਝੀ ਹੋਇ _ 
ਉਧਾਰੇ/”ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਰਸਮੀ ।ਚਾਂ ਨਾਲ ਪਿਤਰ ਉਧਾਰ ਗੁਰਮਤ ਵਿਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਪਤਰਾਂ ਲਝੀ 
ਘਾਣ,ਭੋਗ;ਕੀਰਤਨ,ਅਰਦਾਸ ਗਚਨੇ ਸੁਘਦਾਈ ਹਨ ਤੇ ਦਾਨ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚ ਕਦੇ ਮਨ੍ਹੇ ਨਹੀਂ । 

ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਵਿਚ “ਸਭੋਸੂਤਕ ਭਰਮ ਹੈ! ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੂਤਕ 
ਦੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ?ਇਹ ਬੀ ਮੈ ਸਾਖੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੀ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 



ਰੀ ੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ। (੫੫੧੮) ___ ਰਿਤੁ ੫। ਅਸੂ ੧੮. 
ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਨਿ ਬਿਖੈ ਲਿਖੇ ਕਿਮ ਕਹੋ?ਨਿਰਨੰ ਕਰਜੋ ਮੁਨੀ ਗਨ ਲਹੋਂ॥੧੪ 
॥ ਪੰਡਤ ਹਿਮਾਦੀੀ ਦੇਵਰਾਜ ਤਹਿੰ` । ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋ ਆਸ਼ੈ ਕੋ ਲਹਿ। 
੩ਦਕ ਮਾਸ ਕੀ ਕਥਾ ਪੁਗਾਣ । ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਕੀ ਕਰੀ ਬਖਾਨ” ॥ ੧੫॥ 

ਸੈਂ ਭੀ ਸੁਣੀ ਬਿਸਰ ਅਬਿ ਗਈ। ਯਾਂਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹੋਂ ਜਿਮ ਭਈ । ਅਰੁ 
ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਅਰਥ ਨ ਕੋਈ” । ਗੁਰੂ ਕਥਾ ਸੁਨੀਏ ਜਿਮ ਹੋਈ ॥੧੬. ਸ਼੍ਰੋਤਾ 
ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਦਿ । ਬੋਲੋ ਕਥਾ ਸੁਨਤਿ ਅਹਿਲਾਦ । “ਭਾਈ ਜੀ ! 
੩ਮ ਕੌ ਸਭਿ ਗਜਾਤਾ । ਜੇਤਿਕ ਨਿਰਨਾ ਉਰ ਬੱਖਕਾਤਾ॥੧੭॥ਗੁਰ ਢਿਗ 

ਕੋ ਨਿਰਨਾ ਜੁ ਬਿਸਾਲ । ਕਹਹੁ ਅਲਪ ਭੀ" ਤੁਮ ਇਸ ਕਾਲ । ਨਤੁ 

ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੁਨਹਿੰਗੇ ਕਹਾਂ । ਜੇ ਕਰਿ ਤੁਮ ਅਬਿ ਨਾਂਹਿਨ ਕਹਾ”॥ ੧੮ ॥ 

ਸੁਨਿਕੋ ਰਾਮਕੁਵਰ ਤਬਿ ਕਹਨੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਮੁਖ ਤੇ ਜਿਮ ਸੁਨਿ ਲਹਜੋਂ । 
ਓਦਿਜ ਕੋ ਦਸ ਦਿਨ ਸੂਤਕ ਹੋਇ। ਛੱਤ੍ਰੀ ਕੇ ਦ੍ਰਾਦਸ਼” ਲਖਿ ਸੋਇ॥੧੯॥ 

ਦਿਵਸ ਪੰਚ ਦਸ਼ ਬੈਸ਼ ਪਛਾਨ । ਸਦਨ ਸ਼ੂਦਰ ਕੇ ਤੀਸ ਬਖਾਨ । ਦੂਧ ਧੇਨ 
ਕੋ ਦਸ ਦਿਨ ਜੋਇ । ਮਹਿਖੀ ਕੋ ਦ੍ਰਾਦਸ਼ ਲਖਿ ਸੋਇ ॥ ੨੦ ॥ 

ਸ਼ਰਾਧ ਨ ਜੱਗ ਕਰਹੁ ਤਿਹ ਮੈਗਾ । ਜੋ ਖਾਵੈ ਰੋਗੀ ਹੁਇ ਅੰਗਾ । ਸੂਤਕ ਤੇ 
ਪਾਤਕ” ਸਭਿ ਮਿਟੈ।ਪਾਤਕ ਤੇ ਸੂਤਕ ਨਹਿੰ ਹਟੈ॥੨੧॥ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ 
ਸਦਨ ਰਹੇਯ' । ਤਬਿ ਲੋ ਦਾਨ ਦਯ ਨਹਿ ਲੋਯ । ਜੌ ਲੋਵੈ ਬੈਦਰ ਤਨ 

੧ਹਿਮਾਲੇ ਦਾ (ਅ) ਹਿਮਾਂਦਿ ਨਾਮੇ ਪੰਝਿਤ ਦੇ ਜਚਿਤ “ਚਤੁਰ ਵਰਗ ਚਿੰਤਾਮਤਿੰ ਨਾਂਸੇਂਚੀਬ ਦਾ 
ਜੋ ਪੰਭਿਤ ਹੋਵੇ ਸੈ ਹਿਮਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂਮ ਦੇਵਰਾਜ ਸੀ । (ਏ) ਸੇਰ ਦਾ । “ਇਕ ਮਹੀਨਾ 
ਭਰ ਕਬਾ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਹੋਈ (ਜਿਸ ਵਿਚ) ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਦੀ ( ਗਲ) ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ । “ਭਾਵ 

ਭਾਈ ਰਾਮਕੁਇਰ ਜੀ । ਏਲੋੜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ_ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 

ਕਬਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸਿੱਧੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ । “ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਹੇ । ੬ਬਾਰਾਂ 

(ਦਿਨ) । ?ਸੂਤਕ=ਨੈਮੇ ਦੀ ਛੂਹ । ਪਾਤਕ=ਮਰੇ ਦੀ ਛੋਹ । “(ਜਦ ਤਕ) ਘਰ ਰਹੇ । 
“ਐਂਕ ੧੫ ਵਿਚ ਕਹਿ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਹਿਮਾਂਦੀ ਦੇਵਰਾਜ ਨੇ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੀ 

ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਥਾਂ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੋਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪ 

ਗਗਾਤ ਹੋ ਸੁਣਾਓ । ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਿਮਾਂਦ੍ਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ 
ਐਉਂ ਸੁਣਿਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਐਉਂ' ਸੁਣਿਆਂ ਸੀ । ਸਤਿਰ੍ ਰਾਂ 
ਦੇ ਸੂਤਕ ਸੁਨਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ' ਹੈ, ਤਾਂਤੇ ਇਹ ਬੀ ਜੰ ਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦੀ 

ਬਨਾਵਟ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਜੋ ਦੇਤਾ ਖੁੰਬ ਗਿਆ ਹੈ,ਬਨਾਵਟ ਕਰਨਵਿਚ ਚੇਤਾ ਖੁੰਬ ਜਾਣਾਮਾੂਲੀ 
ਬਾਤ ਹੈ । ਜੇ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਹੈ:-“'ਬੋਲ ਵਾਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ।” 



ਸਰੀ ਗੁਰੇ ਮ੍ਰਤਾਪ ਸੂਦਜ । (੫੫੧੯) ____ ਦਿਤੁਪ।ਅੰਸੂ੧੮, 
ਪਾਵੈ । ਦਾਨ ਦੇਯ ਸੋ ਨਰਕ ਸਿਧਾਵੈ"ਂ॥੨੨॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਗਹਣ ਜੁ ਖੰਕਾਹੀ 
ਅਸ਼ਟਕਾ ਰੋਗੀ ਦੇਵੈ ਤਜਾਗ” । ਅੰਤ ਦਾਨ ਕ੍ਰਿਆ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੀ ਕਰੈ 
ਸੂਤਕੀ ਰਾਗ” ॥੨੩॥ ਤੀਰਥ ਜਾਵੈ ਸ਼ਰਾਧ ਬਿਧਿ ਅਰ ਜੋ ਕਰੈ ਨ ਦਾਨ੫ 
ਗਾਖਸ਼ ਹੁਇ ਚਡਾਲ ਘਰ ਭੋਗੇ ਦੀਆ ਆਨ'॥੨੪॥“ਗੁਹਨਆਦਿ ਗੈਗਾ 
ਸਲਲ ਪੁੱਤ੍ਰ ਜਨਮ ਜਬਿ ਹੋਇ । ਬਯਾਹ ਸਮੈਂ' ਨੰਦੀ ਕਰੈ ਦੋਖ ਸ਼ੈਕ ਦੇ 
ਧੋਇ'॥੨੫॥ਅਪਦਾ ਬਿਪਦ ਬਿਦੇਸ਼ ਮਹਿ ਅਠਸਨ ਦੋਖ ਨ ਹੋਇਸ਼ੁੱਧਿ 
ਕਰਮ ਬਿੱਪ ਨ ਕਰੈ ਸਕਲ ਦੋਸ਼ ਲੋ ਸੋਇੱ॥੨੬॥ਲੋਭੀ ਬਿੱਪ ਜੁ ਪਾਤਕੀ 
ਲੋਭੀ ਸਾਕ ਰੁ ਸਿੱਖੰ।ਭੋਗੇ ਨਰਕ ਪਿਸ਼ਾਚੁ ਹੁਇ ਇਹੀ ਬੇਦਕਹਿ ਰਿੱਖਿ” 
॥੨੭॥ 'ਮੇਰੋ ਸਿੱਖ ਸਭਿ ਜਾਤਿ ਕਾ ਪੰਦ੍ਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਮਾਨ੯।ਪਿੱਤ੍ ਦਿਵਸ 
ਪਛ 'ਏਕ ਕਰ ਸੋ ਮਮ ਨਿਕਟੀ ਜਾਨ"[॥੨੮॥ਭਲਾ ਬਹੁਤ ਅਣਪੜ੍ ਜੁ 
ਨਰ ਵਾ ਗਜਾਨੀ ਨਿਰਲੋਭ"'।ਪੜਿਆ ਪਾਪੀ ਨਾਰਕੀਜੋਲੋਭੀਬਹ ਥੋਕ”? 
॥੨੯੬॥ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਨਿਰਨੈ ਭਯੋ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਨ ਮਾਂਹਿ।ਨਿਜ ਸਿੱਖਨਿ 
ਪਹਿਉਗੁਰ ਕਹੀ” ਸਭਿਹੂੰ ਬੈਠੇ ਪਾਹਿ ॥ ੩੦ ॥ ਬ੍ਰੰਕਹਿ ਕਰਿ ਮੰਦਰ ਮੋਂ 
“ਗ੍ਰਹਣਦਾ, ਖਯਾਹ ਦਾ, ਅਸ਼ਟ (ਜੋਗਣੀ। ਦਾ ਤੇ ਰੇਗੀ ਦਾ ਦਾਨ ਤਿਆਂਗ ਦੇਵੇ । “(ਮਰਨਹਮੇ 
ਦੇ)ਮਤਲੇ ਦਾਨ ਦਾਂ;ਮੋਏ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ (ਦਾਨ)ਦਾ ਤੇ ਸੂਤਕ ਦੇ ਦਾਨ ਦਾ ਜੋ ਲਾਲਚ ਕਰੇਗਾ॥ 
“ਜੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਿਧਿ ਮੈਯੂਕਤ ਸ਼੍ਰਧ ਤੇ ਦਾਨ ਨਾ ਕਰੇ (ਸੋ”' । “ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ 
ਖਾਏਗਾ । “ਗ੍ਰਹਣ ਆਦਿ (ਸਮੇਂ) ਰੈਗਾ ਜਲ ਵਿੱਚ ((੍ਹਾਵੇ ਤ) ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਜਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 
ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਦੀ ਮੁਖ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੋਖ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਧੋਤੇ ਜਾਣਗੇ । [ਨੰਦੀ ਮੁਖ=ਵਿਵਾਹ, 
ਪੁੱਤ ਜਨਮ, ਬ੍ਰਿਧੀ ਆਦਿ ਮੰਗਲ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸ੍ਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਂਦੀਮੁਖ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ] । ਆਪਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹੋਇਆਂ ਨਾਂ ਸੁਨਣ ਦੀ 
ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, (ਪਰ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ) ਸ਼ੁੱਧ ਅਵਸਬਾ ਵਿੱਚ <ਹਮਨ 
(ਲੋੜੀਂਦਾ) ਕਰਮ ਨਾਂ ਕਟੇਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਣ ਲੈ ਲਵੇਗਾ । ਲੋਭੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਲੋਭੀ ਸਾਕ 
ਤੇ ਲੋਭੀ ਸਿੱਖ ਪਾਪੀ ਹਨ। _ਰਿਖੀ ਤੇ ਬੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । €ਦ੍ਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੂਤਕ ਮੰਟੇ 
"₹(ਸਾਹੇ) ਪਿਤ੍ਰ ਪੱਖ ਵਿਚ ਇਕ ਢਿਨ ਕਰੇ (ਸ਼ਰਾਧ) ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਿਕਟੀ ਜਾਣੋ । "ਜੇ ਨਰ 
ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਚਾਹੇ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜੇ ਨਿਰਲੋਭ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਠਨ ਹੈ । "ਪੜਿਆ ਲੋਭੀ ਤੇ 
ਗੁੱਸੇ ਵਾਲ਼ਾ ਨਾਰਕੀ ਹੈ । "੧ਗਾਫ ਸਿੱਖਾ । #ਦੇਹ ਵਹਿਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਜੀ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਵਿਟੁੱਧ ਹਨ । ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਤੇ ਸ੍ਰੱਛਤਾ ਦਾ ਤਜਾਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ । 
7 ਕਿਸ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਖੇਪਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਵੈਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ 
ਰਿਹਾ ਹੈ । ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਅੰਕ ੨੦। __ ਸੂਤਕ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸ਼੍ਰਾਧ ਆਦਿ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ 

_ਵਿਹਤ ਨਹੀਂ । ਕੀਰਤਨ ਪਾਠ ਅਰਦਾਸੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਆਦਿ ਸਦਾ ਵਿਹਤ ਹਨ । 
ਉਪਾ:=ਪਰਿ। [ਇਹ ਮੇ ਸਾਖੀ ਦੀ ੬੮ ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਹੈ । 



| ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ । (੫੫੨੦) ਰੁੜ ੫। ਅਸੂ ੧੮. 

ਕਾ ਰਤ ਖਤ ਅੰਲਾ ਦੀਰਆਂ ਜੀਡ ਜਿਸ 
ਨਾਇ ॥ ੩੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਪਹੁੰਚੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਪਾਸ । ਜਿਸ ਕੇ 

ਲ੍ਰੋਯ ਕੀ ਆਸ । ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਦ ਬੈਦਨ ਕਰੀ । ਭਨਤਿ ਬਿਨ ਕਰ 
ਹੁਇ ਖਰੀ ॥ ੩੨ ॥ ਕਮਲ ਬਿਲੋਚਨ ਤੋਂ ਗੁਰ'ਹੇਰੀ । ਹੁਇ ਪ੍ਰਸਨ 
ਡਿਸ ਬੇਰੀ । “ਘਰ ਵਾਲਯੋ ਮਨ ਮਤਾ ਤੁਹਾਰਾਂ । ਕਿਸ ਬਿਧ ਕੌ ਹੈਂਕਰੋ 

ਉਢਾਰਾਂ ॥ ੩੩ ॥ ਕਹਿਬੇ ਉਚਤਿ ਹੋਇ ਕਛੁ ਕਹੋ । ਜਥਾ ਕਾਮਨਾਂ ਤੈਸੇ 

ਲਹੋ” । ਸੁਨਿ ਅਧੀਨ ਹੁਇ ਜੀਤੋ ਤਬੈਮਨ ਕੋ ਮਤਾ ਭਨਤਿ ਭੀ ਸਬੈ ॥ 

੩੪॥ “ਜਗ ਗੁਰ[ਮੈਂ ਹੋਂ ਤੁਮਰੇ ਗ੍ਰੋਗਹਮ ਭੀ ਅਹੈਂ ਮਾਨੁਖੀ ਦੇਹ । ਕਹਾਂ 
ਭਯੋ ਜੇ ਤ੍ਰੀਮਤ ਜਾਮਾਂਬੀਤੀ ਬੈਸ ਆਪ ਕੇ ਧਾਮਾ ॥੩੫ ॥ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਨਹਿ 

ਸਤਿਖੈਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਹ । ਤੁਮ ਹੀ ਗੁਰ ਸਭਿ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ਹ । ਨਿਜ ਪ੍ਰਿਯ 

_ਸਿੱਖਨਿ ਜਿਮ ਸਮੁਝਾਵਹੁ। ਤਿਮ ਮੋਕਉ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿਕਾਵਹਮ੩੬।ਨਿਤ 
ਹੀ ਚਿਤ ਕੀ ਢਾਹ ਬਖਾਨੀ' । ਮਨ ਬਿਰਤਾ ਲਹਿ ਜਿਮ ਨਿਜ ਬਾਨੀ” । 

ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਨ ਪਤਨੀ ਬਾਤ/ਬੋਲੋ ਜੋਂਗ ਰੀਤਿ ਬੱਖਜਾਤ॥੩੭॥ਦੋਹਰਾ॥ 

੬ਮਨ ਤੋਂ ਸਭਿ ਸਾਧਨ ਬਨੋ ਮਨ ਲਗ ਸਭਿ ਉਪਦੇਸ਼” ! ਮਨੂਆ ਪਲਟੈ 
ਗਕਾਨ ਹੁਇ ਮਨ ਲਾਗੇ ਰਤਿ ਸ਼ੇਸ਼'॥੩੮॥ਮੁਖ ਰੂਧੈ ਲਖਿ ਸ੍ਰਾਸ ਕੋ ਬ੍ਰਿਤ 

ਅੰਤਰ ਮੁਖ ਦੇਇਮਇਹੈ ਰੀਤਿ ਕਰਨਾਦੁਰਤਿ ਮਨੂਆ ਮ੍ਰਿਗ ਸੁਖ ਲੋਇ 
॥੩੯॥ ਨੈਨ ਲਗੇ ਬੈਨਨਿ ਲਗੇ ਸੁਵਨ ਸ਼ਬਦ ਕੇ ਮੱਧ । ਉਪ੍ਰਤ ਮਨੂਆ - 
ਬਿਥੈ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮਨੰਦ ਸੁਖ ਸੁੱਧ ॥੦੦"ਜਿਹਬਾ ਤਾਲੂ ਮੱਧ ਦੇ ਨੈਨ ਲਗਾਵੈ 
ਨਾਕ । ਘੰਹਲਾਂ ਐਸੇ ਸੇਵੀਐ ਸਤਿਗੁਰ ਪਦ ਮਨ ਭਾਕ"” ॥ 8੧॥ 

੧ਛ੍ਤੇ ਮਹਿਲ । “ਮਨ ਦਾਂ ਮਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਹ ਹੈ । “ਮੇਂ ਕਹੀ ਹੈ । ਦਮਨ ਤਕ ਸਭ ਸਾਧਨ 

ਤੇ ਮਨ ਤਕ ਹੀ ਸਭ ਉਪੰਦੇਸ਼ ਹਨ। “ਜਦ ਮਨ (ਸੈਸਾਰ ਵਲੋਂ) ਪਲਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼(ਕਰਕੇ) ਲਗਦੀ ਹੈ(ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ) । (ਅ)ਮਨ ਦੀ ਪੁੀਤ 

ਲਗਦੀ ਹੈ ਸ਼ੇਸ਼(=ਬ੍ਹਮ) ਵਿਚ । “ਮੂੰਹ ਹੋਕੇ (ਨੋਨ ਕਹੇ) ਸ਼ਹਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ (ਕਿ ਨਾਮ ਨਾਲ 

ਮਿਲੇ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਉਂ) ਬ੍ਿਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰ£ਖ ਕਟੇ । “ਇਹ ਰੀਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ 

ਟੂਪੀ ਮ੍ਰਿਗ (ਦਤ=) ਛੇਤੀ ਲੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । (ਅ) ਜੇ ਪਾਠ “ਨਾਦ ਚਤਿ” ਕਰੀਏ ਤਾੰ ਸੂ 
ਸਾਘੀ ਨੇ ਇਹੋ ੫੮ “ਰਤਿ ਨਾਦ”ਕਹਿਕੇ ਵੇਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।ਉਸਵਾ ਟੀਕਾ ਕਵਿ ਜੀਨੇ ਅਗਲੇ 
ਅੰਧੂ ਦੇ ਅੰਕ ੩੧-੩੨-੩੩ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ । “ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨ ਦੇ ਉਪੂਾਮ ਹੋਣ ਨਾਲ 

ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ £ਖ' ਦੀ ਸੋਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ੯ਨੱਕ ਦੀ ਕੋਲੀ_ਯਾ ਭਰਵਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ 

ਨੱਕ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ । (ਇਹ ਹਠ ਯੋਗ ਦੀ ਖੇਚਰੀ ਮੁੱਦ੍ਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹਠ ਯੋਗ ਪਰ: ੩੦ 
ਤੋਂ ੩੫) । "“ਡਾਵ ਸਰਧਾ [ਦੇਖੇ ਗੀਤਾ ੯,੩੦, ਜਿਥੇ ਪਦ ਭਾਕ ਵਰਤਿਆ ਹੈ] । 

ਪੋ 

ਕੈ ਹੈ 



ਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੫੨੧) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰਹ ੧੮. 

ਨਾਭਿ ਠਹਿਰਾਵੈ ।ਸ ਜਬ ਬ੍ਰਿੱਤਿ ਖੈਭਾਵੈ ਅੰਤਿ'।ਬਹੀ ਬਾਸਨਾ ਰੋਕੀਏ 
ਤੀਨ ਮਾਸ ਲਗੁ ਸੈਤ'॥੪੨॥'ਚੌਥ ਮਾਸ ਥਿਤ ਪਾਇਕੈ ਨਾਮ ਵਸਤੁ ਜੋ 
ਦੇਖਿ। ਸੋਈ ਅੰਗ ਆਪਨ ਲਖੈ ਇਹੀ ਜੁਗੀਸ਼ਰ ਪੇਖਿ'॥ ੪੩॥ ਤੀਬਰ 
'ਬਾਸ਼ਨਾਂ ਦੂਰ ਕਰਿ ਜਿਉ' ਜਲ ਮਕਰੀ ̀ਧਾਇ”। ਐਸੀ ਸਾਧੋ ਸਾਧਨਾ 
ਮਨੂਆ ਚਿੱਤ ਬਿਲਾਇ' ॥੪੪॥ ਪੰਚ ਭੂਤ ਭੂ”; ਬਾਰਿ”; ਹਰਿ” ਬਾਯੂ; 
ਗਗਨ"? ਸਬੂਲ'' । ਰੈਧ, ਰਸ, ਰੂਪ; ਸਪਰਸਾ“, ਧੁਨਿ” ਸੂਖਮ 
ਕ੍ਰਮ ਇਹ ਮੂਲ" ॥ ੪੫ ॥ ਪ੍ਰਾਨ, ਅਪਾਨ; ਸਮਾਨ; ਤਰ ਪੁਨ ਬਿਆਨ, 
ਉੱਦਯਾਨ” । ਉਰ"$, ਪਾਯੂ; ਰਿਦ"'; ਸੈਧ"੯"% ਲਖਿ ਨਾੜੀ 

ਦੋਂ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਲਾਡੀ ਵਿਚ ਠਹਿਰਵੇ (ਤੋਂ) ਰਤੀ ਨੂੰ = ਠਹਿਰਾਵੇ । “ਹੇ ਸੈਂਤ 
ਜੀ ! ਜਦ ਤਰੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕੀਏ ਤ/'''। ੩₹ੱਬੇ ਮਹੀਨੇ ਟਿਕਾਉ 
ਪ੍ਰਪਤ ਹੈਹਜਾਕੇ ਨਾਂਮ (ਤੂਪੀ)ਵਸਟੁ ਨੂੰ ਲਖ ਲੈਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ (ਨਾਮ ਵਿਰ) ਆਪਣੇ (ਔਗ= 
ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿਚ ਅਥਵਾ) ਅੰਗ ਅੰਗ ਵਿਚ ਲਖ ਲੈਂਦਾ ਦੈ, ਇਹੋ ਵਡੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਲਖਿਆ ਦੈ। 
( ਅ) ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਵੇਦਾਂਤ ਪੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਬ ਐਉਂ' ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ 
ਹਨ:-੪ ਮਹੀਨੇ (ਮਨ!ਦੇ) ਫਿਕ ਗਿਆਂ ਜੋ ਵਸਤੂ ( ਬਾਹਰ) ਦੇਬੀਦੀ ਹੈ ( ਸੇ ) ਨਾਮ ( ਰੂਪ; 
ਭਾਵ ਮਿਥਿਆ) ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੈ (ਸਾਧਕ ਵਿਰ) ਆਪਣੇ (ਅੰਗ=) ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲਖ _ਲੈੱਦਾ 
ਟੇ । ₹ਤ੍ਰਿਖੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਜੋ ਜਲ ਉੱਤੇ ਮਕੜੀ ਵਾਂ ਦੌੜਦੀਆੰ ਹਨ ਦੂਰ ਕਰੇ।(ਅ) 
ਤੀਬਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੂਰ ਕਰੇਊਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਲ ਐਉਂ ਚਲੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਤੇ ਮਕਰੀ ਢਲਦੀ ਹੈ 1 
(ਸਸਕਿਤ, ਮਕਰੀ=ਮਾਗਚ ਮੱਖੀ] [ਪੰਜਾ:, ਜਲਮਕੜੀ=ਜਲ ਤੇ ਦੌੜਨ ਥਾਲਾ ਇਕ ਨਿੱਕਾ 

। ੧ਮਨ ਦੀਆੰ ਢਿਤਵਲਾਂ ਲਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ । “ਪੰਜ ਤੱਤ । “ਪ੍ਰਿਥਵੀ । ੯ ਜਲ । ੯ਅਗਨੀ । 
“ਅਕਾਸ਼ । "(ਇਹ ਪੰਜੇ) ਸਬੂਲ ਹਨ । "ਛੁਹ । “ਬਸ਼ਬਦ । "ਇਹ ਸੂਖਮ ਤੱਤ ( ਦੂਜੈ 
ਪੰਜੀ) ਦਾ ਕ਼ੁਮਵਾਰ ਮੂਲ ਹਨ। "੫ ਇਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ )। ਹਿਰਦਾ । “ਗੁਦਾ । 
'ਦਨਾਡਿ । “੯ਕੈਠ । 

ਆਜੂ ਸਾਖੀ ਨੇ ਨਾਡਿ ਦੀ ਬਾਂ ਪਦ “ਹਿਰਦਾ? ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 
€ਗਿਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੈ ਸਾਬੀ ਨੇ “ਕੰਠ” ਦੀ ਬਾਵ' “ਸੈਧ' ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਵੀ 
“ਕੰਧ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈ ਸਾਬੀ ਵਿਚ ਪਦ “8੫? ਸੀ, ਲਿਖਾਂਰੀ ਦੀ ਫੂਲ 
ਨੇ ੈਂਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂ: ਪ੍ਰ: ਵਿਚ ਬੀ ਇਹੋ ਗ਼ਲਤੀ ਮੱਖੀ ਤੇ ਮੱਖੀ ਵਾਡੂ ਜਾ ਵੱਜੀ ਹੈ । ਸੈਂਧ 
ਦਾ ਅਰਥ ਕੈਠ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਤੇ ਉਦਯਾਨ ਨਾਮੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੈਠ ਯਾ ਸਘ ਵਿਚ ਹੈਨ ਸੋ ਏਏ ਕਰਮ ਭੈਗ 
ਦੋਸ਼ ਬੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ: ਪ੍ਰ: ਪੂ: ਧਿ: ੬੦ ਅੰਕ ੫੦,੫੧ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਕਰਮ ਇਹ ਹੈ:- 
ਪ੍ਰ, ਅਪਾਨ; ਸਮਾਨ, ਉਦੰਜਾਨ ਤੇ ਬਜਾਨ । ਇਹੀ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰ ਚੰਦੋਦਯ ਦਾ ਹੋ । 



੧1 ੩ ਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । (੫੫੨੨) ਰਿਤੁ ੫। 
ਪੰਚ ਸਥਾਨ”ਂ ॥੪੬॥ ਨਾਰ# ਕੱਛੂਓ; ਤਤ 
ਉਦਗਾਰ,ਨੋਤ੍ਰ ",ੰਛਕ" ਤਨਭਾ';ਮੂਏਕਪਾਲੀ ਰੀਤ।੪੭। 
ਸਭ ਬਾਂਟ ਕਰਿ ਤੱਤ੍ਰਨਿ ਧਾੜੂ ਬਾਂਟ” 7। ਅੰਤਹਕਰਨ ਸੁ ਭਿੰਨ ਕਰਿ ਸ਼ੇਖ 
ਆਤਮਾ ਸਾਟ( ॥ ੪੮॥ ਇਹੀ ਗਜਾਨ ਇਹ ਜੋਗ ਹੈ ਇਹੀ ਭਗੜਿ ਕਾ 
ਕਾਜ । ਜੱਗ ਦਾਨ ਤੀਰਥ ਤਪਨਿ ਜਾਂ ਬਿਧ ਮਨ ਕੋ ਸਾਜ੯ ॥੪੯॥ਚੌਪਈ॥ 
ਦਿਨ ਕੈ ਨਿਸ ਮਹਿੰ ਅਲਪ ਅਹਾਰੀ । ਦਮ ਕੋ"? ਸਾਧੈ ਮਨਹਿ, ਸੁਧਾਰੀ। 
ਮਿੱਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਸੁਤ ਅਰੁ ਵਾਰਾ । ਮਿੱਥਿਆ ਜਗੁ ਕੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਪਸਾਰਾਂ 
॥੫੦॥ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਜੋਗ ਬਨੈ ਅੱਭਜਾਸੀ""। ਬਿਨ ਅੱਭਕਾਸ ਪਰੈ ਜਮ ਫਾਸੀ 
ਰਾਜ ਜੋਗ ਇਹ ਤੋਂਹਿ ਬਤਾਯੋ । ਕਰਿ ਸਾਧਨ ਜੇ ਚਿਤ ਲਲਚਾਲੋਹ[? 

"ਇਹ ਪੀਜੇ ਉਪ ਪੂਣ ਹਨ । "ਡਕਾਰ । “ਪਲਕ ਉਘਾੜਨਾ । “ਨਿੱਛਣਾ । “ਉਬਾਸੀ । ੬ਪ੍ਰਾਣ 
ਮੋਇਆਂ ਤੇ (ਧਨਜੇ) ਕਪਾਲ ਕਯਾ ਨਾਲ (ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ) । ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਜੇ ਕੁਮਵਾਰ 
ਉਪ ਪੂਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਯਾਂ ਹਨ । “ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਕ੍ਿਤੀਆਂ ਬੀ ₹ਡ ਦੇਵੇ,।, ਬਾਕੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ 
ਛਾਂਟ ਲਵੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਿਬਕ ਪ੍ਰਿਥਕ ਲਖ ਲਵੇ । (ਅ) “ਸਾਟਾਂ ਦਾ ਅਰਬ ਮ੍ਰੇਸ਼ਠ ਭੀ ਕਰੰਦੇ ਹਨ। 
€ੰਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । "ਸਰਾਂ ਨੂੰ । "(ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੇ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਵੈਰਾਗ 
ਦੱਸਿਆ ਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੈਰਾਗ ਨਾਲ) ਅਭਜਾਸੀ ਜੋਗ ਨੂੰ ਪਤ. ਹੈ । ਰ੍ 

#ਇਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੇ ਪੰਜ ਉਂਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੰਛਿ ਜੀ ਨੇ ਮੈ ਸਾਖੀ 
ਮੂਜਬ ਦਿਤਾ ਹੈ:= 

ਪ੍ਰਾਣ (ਉਰ=) ਦਿਲ ਵਿਚ, ਅਪਾਨ (ਪਾਯੂ=) ਗੁਦਾ ਵਿਚ, ਸਮਾਨ (ਰਿਦ=) ਨਾਡੀ ̀ 
ਵਿਚ; ਲਵ ਕੰਠ ਵਿਚ ਤੇ ਉਦਤਾਨ (ਨਾੜ਼ੀ=) ਨਾੜੀਆਂ ਵਿਚ । ਇਸ ਹਿਸਾਬ 
ਵਿਚ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ, ਉਦਯਾਨ ਕੰਠ ਵਿਚ ਤੇ ਬਿਆਨ ਸਾਂਹੇ ਸਰੀਰ ਅਥਵਾ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈਨ । 
ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਹਿਸਾਬ ਕਵਿ ਜੀ ਆਪ ਨਾ: ੫: ਪੂ: ਧਿ: ੬੦ ਅੰਕ ੫੪-੫੧, ਵਿਚ ਦੇ ਆਏ 
ਹਨ, ਏਥੇ ? ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਆਪ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ, ਨੂੰ ਬੀ ਉਸ ਦੇ 
ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੀਕ/ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਵਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆਂ। 

1ਇਹ ਹਨ ਯੋਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸ੍ਰੀ ਗੂ: ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੂਰ: ਧਿਆ ੬੦ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ 
ਅ ਦੇਂਕਾ ਦੈ । 3ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿ£ਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਠ ਯੋਗ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਵਿ 
ਜੀ ਕਲਿਜੁਗ ਲਈ ਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਦੱਸ ਆਏ ਹਨ (ਦੇਖੋ ਨ ਪ੍ਰ: ਪੂ: ਧਿਆ ੪੮ ਅੰਕ ੯੧) 
ਤੇ ਆਪ ਇਸ ਦਾ “ਕਸ਼ਟ ਧੋਗ? ਨਾਮ ਧਰ ਆਏ ਹਨ । ਇਹ ਪੂਰਿਆ ਸੋ ਸਾਖੀ ਦੀ,ਹੈ:-ਅੰਕੇ 
ਵਿ ਸਨ ਬਚਦੀ ਲਤ 
ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਅੰਕ ੫੦ ਵਿਚ ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਅੱਭਹਾਸ ਗੀਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਸਾਠੇ 
ਮਿਸ੍ਹਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਯੋਗ ਕਿਹਾ ਹੈ । 

(ਬਾਕੀ ਟੂਕ ਦੇਖੇ ਅਗਲੇ ਪੈਨੇ ਦ ਹੇਨ]ਛੁੜ` 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੫੨੩) ` ਰੁਤ ੫ । ਅੰਸ.੧੯, 
॥੫੧॥ ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬਚ ਗਤ ਜੋਗ" ਸ਼੍ਰੀ ਜੀਤੋ ਜੀ ਲਾਗੀ ਜੋਗ 
ਬੈਦਨ ਕਰਿ ਬੈਠੀ ਇਕ ਥਾਨ । ਸਾਧਨ ਲਾਗੀ ਸ੍ਰਾਸ ਮਹਾਂਨ ॥੫੨॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੁਰਜ ਰ੍ਰਿੰਘ ਪੰਚਮ ਰੁਤੇ 'ਸ੍ਰੀ ਜੀਤੋ ਜੀ? ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟ- 
.ਦਸਮੋ ਅੱਸੂ ॥ ੧੮॥ ੧੯, [ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪਯਾਨ] । 
ਦੋਹਰਾ ।ਠਲਪ ਅਹਾਰਨ ਹੋਇ ਕਰਿ ਬੈਠਹਿ" ਆਸਨ ਧਾਰਿ । ਦ੍ਰਿਸਟਿ 
ਠਹਿਰਾਵੈ ਨਾਸਕਾਨਂ ਮਨ ਤੋ ਬਾਸ਼ਨ ਡਾਰ$।%। ਰੌਪਈ॥ ਥਸ਼ਟ ਮਹੀਨੌ 
ਸਾਧਜੋ ਜਬੈ । ਸਿੱਧਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਈ ਸਬੈ। ਸਾਧਤਿ ਦ੍ਰਾਦਸ਼ ਮਾਸ ਬਿਤਾਏ। 
ਅੰਤ੍ਰਜਾਮਤਾ ਉਰ ਬਿਦਤਾਏ ॥ ੨ ॥ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖਤ ਕੀ ਸਭਿ ਬਾਤ । 
“ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੇਣੇ (ਲਾਇਕ ਯਾ) ਵਾਲੇ । ੧ਮਾਤਾ ਜੀ) ਬੈਠਦੇ ਹਨ । “ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ । 

"ਇਹ ਗੀਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ । 
“ਚ[ਪਿਛਏ ਪਨੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਟੂਕ] 

ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਰਾਜ ਜੋਗ ਦ ਅਨਕੂਲ ਨਹੀ! ਹੈ, ਇਹ ਸੌ -ਸਾਖੀ ਦਾ ਆਖੇਪਕਾਰ ਮੁੜ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਾਸਕਾਂ ਤੇ ਪੇਮ ਭਾਵਨਾਂ ਦ ਅੱਭਜਾਸੀ ਸਿਖਾਂ ਨੂ ._ ਇੱਕ ਮਿਸ੍ਰਿਤ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੀਕਾ ਸਿਖਾਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਕਿਆ ਕੈਸਾ ਲੋਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ_ ਆਪ ਪਰਮ ਪਾਵਨ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲੋੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਕ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਸਨ । 
ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਦਯ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੋਗ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਬੀ ਦਾ ਰਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਚਿੱਤ ਮਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਵੀ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਜੈਗ ਢਾ 

ਸੈਮਤ ੧੭੫੮ ਬਿ: ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਅੱਸੂ ੧੭੫੭ ਬਿ: ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਜੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਏਬੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਅਨਬਨ ਪਈ ਭਾਸਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਬਾਤ ਨਿਰਸੈਸੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਰਮਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੇ ਅਰ ਉ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ । ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਜਨ ਬੈਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਖੀ ਇਸ ਤੋ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੋ ਦੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਸੀ । ਹਾਂ ਜਿਸ ਹੋਣਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਮਾਤ ਜੀ ਨੇ ਚੋਲ। ਛੋੜਿਆ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਸ ਪੈਣੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਭਜਾਸੀ ਮਨ ਲਈ ਮਾਮੁਲੀ ਬਾਤ ਸੀ । 
ਸਹੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧੦ ਕਸ਼ਣ ਯੋਗ ਆਇਕਾਂ ਦੇ ਉਲਣ ਇਉਂ ਹਨ:- 

ਸ਼ਰਾਵਗ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ ਦੇਖ ਫਿਰਿਓ ਘਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ ॥ ਸੂਰ ਸੁਰਾਰਦਨ 
ਸੂਧ ਸੁਧਾਦਿਕ ਸਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ ॥ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ ਕੋ ਦੇਖਿ ਰਹਿਓ ਮਤ 
ਕੋਊ ਨ ਦੇਖੀਅਤ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤੀ ਕੇ ॥ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ_ ਕੀ ਭਾਇ ਕਿਪਾ ਹੂ ਤੇ ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਰਤੀ ਕੇ ॥ ੧ ॥ ਕਰ 
ਤੀਰਥ ਨਾਨ ਦਇਆ ਦਮ ਦਾਨ ਸੂ ਸੈਜਮ ਨੇਮ ਅਨੋਕ ਬਿਸੇਖੋ॥ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ 

(ਬਾਰ) ਟੂਕ ਦੇਖੇ ਅਗਨੇ ਪੈਨੇ ਦੇ ਹੇਠ] ਛੁਥੂ” 



ਰੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਂਪ ਸੂਰਜ । (੫੫੨੪) .ਰੁਤ ੫। ਅਹੂ ੧੯, 

ਭਈ ਰਿਦੇ ਮਹਿ ਸਭਿ ਬੱਖਕਾਤ ! ਗੁਰ ਕੀ ਗਤਿ" ਜਬਿਹੂੰ ਮਨ ਜਾਨੀ । 
-ਜੋਗ ਬੀਜ਼ ਹੁਇ ਸੋਤਤਿ ਹਾਨੀ-॥੩॥ਅਪਰ ਬਾਰਤਾ ਸਭਿ ਬਿਦਤਾਈ। 
ਇਕ ਦਿਨ ਪੁੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਢਿਗ ਆਈ । “ਸਕਲ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਗੁਰ 

ਪੂਰਨ।ਥਪਹ ਉਥਾਪਹੁ ਰਾਵਰ ਤੂਰਨ॥੪॥ ਖਾਲੀ ਭਰੋ ਭਰੇ ਕਰਿ ਖਾਲੀ। 

ਥਾਪਹਾਂ ਨਾਸਹੁ ਚਹਹੁ ਉਤਾਲੀ । ਜਗ ਮਹਿ ਬੈਸ ਗਖਿਬੋ ਕਰੀਯਹਿ । 
ਪੁਰਹੁ ਆਸ ਇਹ ਆਪ ਬਿਚਰੀਯਹਿ?॥੫॥ ਸ੍ਰੀ ਜੀਤੋ ਤੋ ਸੁਨਿ ਮੁਸਕਾਈ । 

“ਕੂਤ ਭਵਿੱਖਤ ਤੁਵ ਲਖਿ ਪਾਏ । ਸੈਤਤਿ ਕੇ ਹਿਤ ਜੋਗ ਕਮਾਯੋ' ? 
ਕੈ ਪਰਲੋਕ ਭਲੋਂ ਉਰ ਭਾਯੋ ॥ ੬॥ ਮੋਹ ਆਦਿ ਸੇ ਸਕਲ ਬਿਕਾਗਾ । 

ਇਨ ਤੇ ਚਹੀਯਹਿ ਬਨਿਬੋ ਨਜਾਰਾ । ਤੈਂ' ਬਿੱਪ੍ਰੀਤ ਸਗਲ ਇਹ.ਧਾਰੀ । 
ਕ੍ਯੋਂ ਨਹਿ ਲਖੀ ਅਰਸ਼ ਸਿਰਦਾਰੀ” ॥ ੭ ॥ ਸੁਤ ਸਮੇਤ ਜੋ ਪਦ ਅਬਿ- 

ਨਾਸ਼ੀ । ਤਹਿੰ ਕੋ ਬਨੋ ਸਦਾ ਤੁਮ ਬਾਸੀ।ਨੱਸ਼ਰਰ ਜਗਤ ਦੇਖਿ ਕਰੋਂ ਭੂਲੀ । 
ਜੋਗ ਧਰੇ ਆਨੰਦ ਬ੍ਰਿਤਿ ਝ੍ੂਲੀ” ॥੮॥ ਬ੍ਹਮਾਤਮ ਕਹੁ ਗਜਾਨ ਉਪੰਨਾ। 
ਸਵਲ ਜਨਮ ਹੋਯਸਿ ਤੂੰ ਪੈਨਾ। ਉਚਿਤ ਨਹੀ' ਇੱਤਮਾਦਿਕ ਕਹਿਬੋ। 
ਤਨ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਆਪ ਕੋ ਲਹਿਬੋ“॥੯॥ ਸੁਨਿ ਜੀਤੇ ਕਰ ਜੋਰਿ ਉਚਾਰੀ। 

“ਗੁਰਾਂ (ਦੇ ਛਣੇ) ਦੀ ਗਤੀ । "ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਉਲਾਦ ਛਾਸੰਤੇ ਯੋਗ _ਕਮਾਯਾ ਹੈ_ $ 

ਕਅਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ । $ਜੋਗ ਯਾਰਕੇ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਅਨੰਦ ਵਿਚ ਬੂਲੀ ਹੈ ਭਾਵ ਮਗਨ 

ਹੋ-ਰਹੀ ਹੈ । “ਜਾਣਨਾ । #ਪਾ:-ਬਖਸ਼ਹੁ। 71ਪਾ=ਤੇ ਬਹਿੰਝੋ। 
“ਦ੍ਰਗ[ਪਿਛਲੇ ਪੇਨੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਟੂਕ] 

ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਨ. ਜ਼ਿਮੀਨ ਜਮਾਨ ਸਬਾਨ ਕੇ ਪੇਖੈ । ਪਉਣ ਅਹਾਰ. ਜਤੀ ਜਤ ਧਾਰ 

ਸਬੈ ਸੁ ਬਿਚਾਰ ਹਜਾਰਕ ਦੇਖੈ ॥ ਸ੍ਰੀਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਭੂਪਤਿ ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨੁ ਏਕ 

ਨ ਲੇਖੈ ॥੪॥ ਜੇ ਤ੍ਰਿਕਾਲ ਗਿਆਨ ਹਠ ਯੋਗ ਨਾਲ ਯੋਗੀ ਸੰਨੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੂੰਤੇ ਹੀ ਰਸ 

ਯੋਗ ਵਾਲਿਆੰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਬਾਂਗੁਪਤੁਪ੍ਰਗਟੁ ਸਭੁ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਮਨੁ ਰਾਖੈ ਠਾਇ” ॥ 

ਪੁਨ:-“ਇਹੁ ਮਨੁ ਲੈ ਜਉ ਉਨਮਨਿ ਰਹੈ ॥ ਤਉ ਤੀਨਿ ਲੋਕ ਕੀ ਬਾਂਤੇ ਕਹੈ ॥7 

ਗੁਰ ਘਰ ਦਾ ਗਜ ਜੋਗ ਇਹ ਹੈ । ਯਬਾ:-ਬਿਰ ਬਿਰ ਚਿਤ ਬਿਰਹਾਂ ॥ ਬਨੁਂ 

ਗ੍ਰਿਹੁ ਸਮਸਰਿ ਹਾਂ ॥ ਅੰਤਰਿ ਏਕ ਪਿਰਹਾਂ॥ ਬਾਹਿਰ ਅਨੇਕ _ਧਰਿਹਾਂ ॥ ਰਾਸ਼ਨ 

ਜੋਗੁ ਕਰਿਹ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਲੋਗ _ਅਲੋਗੀ ਰੀ ਸਖੀ ॥ [ਆਸਾਵਰੀ ਮ: ੫] 

ਜਦ ਮਨ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ - ਨਾਲ ਫਿਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰਾਸ ਆਪੇ ਟਿਕਵੇਂ` ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ 

ਫਿਕਵੇਂ ਸ਼੍ਰਾਸਾਂ ਦਾ ਬੀ ਮਨ ਪਰ ਅਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਰਾਜ ਯੋਗ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਟ ਪੀ ਹੈ । 

ਅੰਕ ੩੦ ਵਿਚ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਕੌਰ ਇਹੋ ਹਠ ਜੋਗ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੈਂਦੇ ਹਨ ਤਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸਨੂੰ 

ਨਿਰਵਿਕਾਰਤਪ ਪ੍ਰੇਮ, ਤੇ ਗਾਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਠਜੇਗ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਲਦੈ । 



ਸਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਮ । (੫੫੨੫) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰਸੂ ੧੯, 
ਮੈਂ ਸਦੀਵੇ ਰਾਵਰਿ ਅਨੁਸਾਰੀ । ਦੇਖਿ ਜਗਤ ਦਿਸ਼ ਕੀਨਸਿ ਅਰਜ਼ੀ। 
ਬਰਤਹੁ ਜਥਾ ਆਪ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ॥ ੧੦ ॥ ਮੁੜ ਕੌ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੋ ਤਨ ਛੋਰੋਂ । 
ਮਹਿਦ ਬਿਘਨ ਗਨ ਪਿਖਕੋ ਨ ਲੋਰੋਂ' । ਪੀਛੇ ਰਚੋ ਜਥਾ ਮਨ ਭਾਯਾ । 
ਅਸ ਅਪਦਾ ਮੈ ਪਿਖਿ ਨ ਸਕਾਯਾ"॥੧੧॥ਤਬਿ ਗੁਰ ਕਹਜੋ“ਤੋਹਿ ਚਿਤ 
ਜੈਸੇ। ਕਰਹੁ ਆਪ ਭਾਵਤਿ ਸ਼ੁਭ ਤੈਸੇ । ਚਾਰ ਦਿਵਸ ਜੀਵਨ ਜਗਮਾਂਹ। 
ਨਿਜ ਨਿਜ ਵਾਰੀ ਸਭਿ ਚਲਿ ਜਾਂਹੀ॥੧੨॥ ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਚਲਨਿ ਜ਼ਰੂਰ। 
ਦੁਖ ਕੈ ਸੁਖੀਂਨੇਰ ਕੈ ਦੂਰ” । ਰਾਉ ਰੈਕ ਸਭਿ ਏਕ ਸਮਾਨਾ । ਉਪ- 
ਜਨ ਹਾਰੇ ਬਿਨਸ ਨਿਦਾਨਾ? ॥ ੧੩ ॥ ਸੁਨਤਿ ਕੌਤ ਤੇ ਬੈਦਨ ਠਾਨੀ । 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਯੋ ਸਥਿਰ ਹਰੈ ਥਾਨੀ । ਪਤਿ ਮੂਰਤਿ ਕੋ ਰਿਦੇ ਬਸਾਈ। ਕਰਿ 
ਬਹੁ ਨਮੋ ਅਪਨਿ ਘਰ ਆਈ ॥੧੪॥ ਕਰਿ ਸ਼ਨਾਨ ਪਾਵਨ ਤਨ ਹ੍ਰੋ ਕੈ । 
ਕੁਸ਼ਕੋ ਆਸਨ ਡਾਸਨਿ ਕੈ ਕੈ।ਦਾਸੀ ਆਦਿ ਅਪਰ ਬਹੁਨਾਰੀ,ਕਰਤਿਜਿ 
ਸੇਵਾ ਰਖਤਿ ਸੁਖਾਰੀ” ॥ ੧੫ ॥ ਕੇਤਿਕ ਪਾਸ ਰਹਤਿ ਤਿਨ ਸਾਥ । ਨਿਜ 
ਚਲਿਬੇਕੀ ਕਹਿ ਕਰਿਗਾਥ'।ਜੋ ਜਿਨ ਜਾਚਮੋ ਸੋਤਿਨਦੀਯੋਮਨ ਭਾਵਤਿ 
ਸਭਿਹੂ ਬਰ ਲੀਯੋ ॥੧੬॥ ਆਸਨ ਕਰਿ ਬੈਠੀ ਤਤਕਾਲਾ । ਸਾਧੜੋ ਪੂਰਬ 
ਜੋਗ ਬਿਸਾਲਾਂ । ਤਿਸ ਅੱਭਕਾਸ ਬਲ ਤੋਂ ਖਿਚਿ ਸ੍ਰਾਸ । ਦਸਮ ਦ੍ਰਾਰ 
ਮਹਿ ਕਰਿ ਤਿਹ” ਬਾਸ ॥ ੧੭॥ ਪਾਇ ਜੌਰ ਬ੍ਹਮਰੈਧਰ” ਵੋਰਾ । ਗਮਨੀ 
ਗੁਰ ਪੁਰਿ ਤਨ ਕੋ ਛੋਰਾ । ਦੇਖਤਿ ਦਾਸੀ ਦੌਰਤਿ ਗਈ । ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ 
ਕਉ ਸੁਧਿ ਦਈ ॥ ੧੮॥ ਸੁਨਤਿ ਅਚੋਕੈ ਹੁਇ ਕਰਿ ਆਈ । ਦੇਖਿ 
ਨਖਾ ਗਤਿ ਕੋ ਬਿਲਖਾਈ" ।ਪੁਨ ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਸੈਂਦਰੀ ਤੇ ਆਦਿ । ਮਿਲੀ 
ਆਇ ਕਿਯ ਰੋਦਨਿ ਨਾਦ ॥੧੯॥ ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਠਿ ਦਾਸ ਹਟਾਈ । 
“ਕਰਹੁ ਦਾਹੁ ਇਹੁ ਸੁਰਗ ਸਿਧਾਈਂ। ਸੁਨਿ ਆਇਸ ਤਯਾਰੀ ਕਰਿਵਾਇ। 
ਕਰਿ ਸ਼ਨਾਨ ਪਟ ਨਵ ਪਹਿਰਾਇ॥ ੨੦ ॥ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਾਰਹੁੰ 
ਸਾਥ । ਕਰੇ ਬਿਬਾਨ ਉਠਾਇਸਿ ਹਾਥ । ਆਦਿ ਖਾਲਸਾ ਲੋਕ ਘਨੌਰੇ । 
ਗਮਨੌ ਸੈਗ ਵਹਿਰ ਤਿਸ ਬੇਰੋ ॥ ੨੧ ॥ ਨਾਮ ਅਰੈਮਖੁਰਾ ਜਿਸ ਥਾਨਾ। 
ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ । “ਭਾਵ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਆਯੂ ਵਾਲਾਂ । ਤਅੰਤ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। 
5? ਖੀ ਰਖਦੀਆਂ ਸਨ (ਮਾਤ: ਜੀ ਨੂੰ) । “ਕਥਾ । “ਭਾਵ ਸ੍ਰਾਸਾਂ ਦਾ । ਭਵ ਦਸਮ ਨ ਆਰ 
ਦਾ ਛੇਕ । “ਘਬਰਾਈ । ੯ਬਿਬਾਨ ਕਰਕੇ (ਭਵ ਬਣਾਕੇ) ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਠਾਯਾ । 

ਤਂਘ:=ਦੁਥੀਏ ਸੁਖੀਏ । 



| ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੫੨੬ ) ਰਿਤੁ ੫ । ਸੰਸੂ ੧੯, 

ਤਹਿੱਲੋ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਬਖਾਨਾ' । ਗਾਵਤਿ ਸ਼ਬਦ ਰਬਾਬੀ ਆਗੇ । ਸਿਮਰੈਂ 

ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੇ ॥ ੨੨॥ ਗਨ ਚੈਦਨ ਕੀ ਚਿਖਾ ਬਨਾਈ । ਸੁਤ ਨੌ 

ਗਹਿ ਕਰਿ ਅਗਨਿ ਲਗਾਈ । ਤਿਲ ਜਵ ਘਿਰਤ ਪਾਏ ਸਮੁਦਾਏ । ਕਰੀ 

ਪੁਕਰਮਾ ਫਿਰਿ ਚਹੁੰਘਏ' ॥੨੩॥ ਅਵਲੋਕੀ ਜਬਿ ਆਧਿਕ ਜਰੀਂ'ਪੁੱਤ੍ਰ, 

ਕਪਾਲ ਕ੍ਰਿਆ ਤਬਿ ਕਰੀ । ਸਤੁੱਦ੍ਵ ਨਿਕਟ ਗਏ ਚਲਿ ਵੇਰ । ਕਰਯੋ 

ਸ਼ਨਾਨ ਸੰਭਿਨਿ ਤਿਸ ਬੇਰ ॥੨੪॥ ਬਿਧਿ ਸੋਂ ਦਿਯੋ ਤਿਲਾਂਜੁਲਿਂ ਤਬੈ । 

ਆਏ ਗੁਰ ਸਿਮਰਤਿ ਪੁਰਿ ਸਬੈ । ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਕੇ ਢਿਗੁ ਬੈਸੇ । ਚਲਯੋ 
ਪ੍ਰਮੈਗ ਤਜਜੋ ਤਨ ਜੈਸੇ ॥੨੫॥ ਇਕ ਤਹਿ ਪਰਸਰਾਮ ਬੈਰਾਗੀ। ਸੁਨਿਕੈ 
ਜੋਗੁ ਬਾਤ ਅਨੁਰਾਗੀ! “ਬ੍ਹਮਰੇਧਰ ਕੋ ਢੋਰਿ ਸਿਧਾਰੀ।ਥਿਸਮਨ ਬੂਝਨ 

ਹੇਤ ਉਚਾਰੀ" ॥ ੨੬ ॥ ਜਿਮ ਬਡਭਾਗਨ ਕੌ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ 

ਮੁਝ ਕਹੀਅਹਿ ਤੈਸਾਥੋਰੇ ਦਿਵਸਨ ਮੈਂ ਸਿਧ ਹੋਵਾ।ਬਿਦਤਿ ਦੇਹਿ ਤਯਾ- 
ਗਨ ਮਹਿ ਜੋਵਾ॥੨੭॥ਪਰਜੋ ਆਨਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨਿ ਤੁਮਾਰੀ।ਉਪਦੇਸ਼ੋ ਲਖਿ 
ਕਰਿ ਅਧਿਕਾਰੀਗਭਯੋ ਦੀਨ ਕਲਗੀਧਰ ਜਾਨਾਤਿਸ ਹੀ ਬਿਧਿ ਕੋ ਜੋਗ 
ਬਖਾਨਾ ॥੨੮॥ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਤੋਂ ਸਮੁਝਾਵਨ ਕਰਿਯੋ ॥ ਜਥਾ ਜੋਗੁ ਤਿਨ 

ਸਾਧਨ ਯਰਿਯੋਸਤਿਗਤਿ' ਕੋ ਪ੍ਰਾਪੜਿ ਸੋ ਭਯੋ । ਜੋਗ ਸਾਧ ਰਵਿ ਭੋਦਤਿ 
ਗ੧੯੧੪੨੯॥ ਭਾਖਤਿ ਰਾਮਕੁਇਰ ਕਬ” ਭਾਈ:-ਸੁਨਹੁ ਖਾਲਸਾਂ ਹਿਤ 

ਚਿਤ ਲਾਈ।ਮੈਂਭੀ ਸੋ ਬਿਧਿ ਬੂਝਨ ਕੀਨੀ।ਪਰਸਰਾਮ ਸੋਂ ਜੋ ਕਹਿਦੀਨੀ 
॥੩੦॥ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਮੁਸਕਾਏ।ਮੋ ਸੈਗ ਕਹਯੋ ਅਧਿਕ ਅਪਨਾ 
ਝੇ"ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾਸੁਂਚਿਦਾਨੰਦ।ਗਜਾਨ ਭਯੋ ਸੁਖ ਭੌਗਬਿਨੈਦ"॥੩੧॥ 
ਕਹਯੋ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਜੋ ਤਤਸਾਗ/ਸੋ ਤੁਵ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਅਹੈ ਉਦਾਗਅੰਤਕਾਲ 
ਜਬਿ ਹੋਵਹਿ ਤੋਰਾ । ਤਾਂਹਿ ਸਮੈ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁਇ ਮੋਰਾਂ ॥੩੨॥ ਮੋਹਿ ਚਰਨ 

“ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ । “ਢੌਵੇਰੈ ਫਿਰਕੇ । “ਅੱਧੀਕੁ ਸੜ ਗਈ । “ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਯਾ । 
੫ਅਸਚਰਜ ਹੋਕੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ (ਇਹ) ਕਹੀ ।!(ਜਿਵੇ ਮਾਤਾਂ ਜੀ ਦਾ ਯੋਗ) ਬੇੜੇ ਦਿਨਾਂ 

ਵਿਚ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। “ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ (ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ) ਸ੍ਰੀਰ ਤਜਾਗਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ । 

ਦਉੱਤਮ ਗਤੀ।ਭਾਵ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਭੇਦ ਕੇ(ਬ੍ਰਹਮਲੋਕ ਨੂੰ)ਗਿਆ । "“ਕਥਾ । “ਆਪਣਾ 
(ਦਾਸ ਜਾਣਕੇ) । "(ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ) ਗਯਾਨ ਹੋਯਾ ਹੈ ਤੂੰ ਬੜੇ ਸੁਖ ਨੂੰ ਭੋਗ/“(ਗੁਰੁ) ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਵਿਚ ਜੈ ਕਹਿਆ ਹੈ । #ਪਾ:=ਤਿਲਾਵਨਿ । ਦੇਖੋ ਰਾਸ ੨ ਅੰਸੂ ੨੪ ਅੰਕ ੪੧ ਦੀ 

ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ । 7ਪਾ:=ਜੋਗ ਸਾਧ ਤਵ ਦੇਹ ਤਜ 1 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਚਜ । (੫੫੩੭) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰਹੂ ੨੦, 
ਕੋ ਸਿਖ ਮੁਖਿ ਅਹੈਂ । ਮਮ ਸਮੀਪਤਾ ਸਦ ਹੀ ਲਹੈਂ । ਨਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਿ ਲਾਯੋ । ਨਹੀਂ' ਬਿਕਾਰ ਛੁਹਨਿ ਕੌ ਪਾਯੋ” ॥੩੩॥ ਇੱਤਜਾ ਦਿਕ ਮੁਝ ਸੋਂ ਤਬਿ ਕਹਜੋ । ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਅਪਨ ਪਰ ਲਹਜੋ' । ਹਾਥ ਬੈਦਿ ਮੈਂ ਬੈਦਨ ਕੀਨਿ । ਪਦ ਅਰਬਿੰਦਨਿ ਸਿਰ ਧਰਿ ਦੀਨ॥੩੪॥ਸੁਨਿ- ਯਹਿ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਲਿਖਾਰੀ । ਇਹ ਸਾਖੀ" ਗੁਰ ਆਪ ਉਚਾਰੀ । ਸੋਕਹੁ ਦੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਕੈ । ਤੂੰ ਲਿਖਿ ਸਿੱਖਨਿ ਹੇਤ ਸੁਧਰਿਕੈਂ ॥ ੩੫॥ ਸਭਿ ਸੁਖਦਾਇਕ ਗੁਰ 'ਕੀ ਕਥਾ । ਸ਼੍ਰੋਤਾ ਜਿਮ ਬਾਂਛਤਿ ਦੇ ਤਥਾ । ਅਦਭੁਤ ਲੀਲਾ ਕਰਤਿ ਗੁਸਾਈਂ । ਦੇਖਿ ਦੋਖਿ ਜਗ-ਰਹਿ ਬਿਸਮਾਈ ॥ ੩੬॥ ਮਲ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਬਲਿ ਭਾਰੀ । ਬਰਤਹਿ ਮਾਨੁਖ ਤਨ ਅਨੁਸਾਰੀ । ਸਟ ਕੁਵਿੱਖਤ ਅੰਤਰਜਾਮੀ । ਪੁਰਵਹਿ ਸਕਲ ਕਾਮਨਾ ਸੂਹਾਮੀ ॥ ੩੭ ॥ ਠਿ ਸਭਾ ਮਹਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਤਿ।ਸਿਖ ਸੰਗਤ ਚਿਤ ਬਾਂਛਤਿ ਲੇਤਿਗੁਨੀ ਕਵੀਸ਼ੁਰ ਪੰਡਿਤ ਘਨੇ।ਬਰਨਹਿਂ ਗੁਰ ਗਾਥਾ; ਅਨ ਸੁਨੋ“॥੩੮॥ਕੀਰਤਿ ਕੇ ਕਲਪ ਕਰਹਿ ਕਬਿੱਤ । ਆਨਿ ਸੁਨਾਇ ਬਚਿੱਤ੍ਰ ਪਵਿੱਤ । ਬਖਸ਼ਹਿਂ ਕੰਚਨ ਜ਼ੀਨ ਤੁਰੈਗ । ਜ਼ੇਵਰ ਜਰੇ ਜਵਾਹਰ ਸੈਗ ॥ ੩੯ ॥ ਦਰਬ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮੁਕਤਾ ਬਰ ਹੀਰੈ। ਪਸ਼ਮ ਰੇਸ਼ਮੀ ਸੂਖਮ ਚੀ$। ਗੁਨੀ ਇਕਾਕੀ” ਘਰ ਤੋ ਆਵੈਂ । ਸੈਨ ਸੇਵਕਨਿ ਸਹਿਤ ਸਿਧਾਵੈਂ“ ॥ ੪੦॥ ਸਿੰਧੁ ਮੇਖਲਾ ਅਵਨੀ ਸਾਰੀ । ਕੀਰਤਿ ਪਸਰੀ ਸਸਿ ਉਜਿਆਰੀ੯ । ਅਤਿ ਉਦਾਰਤਾ ਬਰਨਹਿੰ ਜਹਿੰ ਕਹਿ । ਮਹਦ ਬੀਰਤਾ, ਸਮ ਨਹਿੰ ਮਹਿ ਮਹਿਂ॥ ੪੧॥ ਇਤਿ ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਪੰਚਮ ਰੁਤੇ “ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਜੀ ਪ੍ਰਲੋਕ ਪ੍ਰਮੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਏਕਉਨ ਸਤੀ ਅੰਧੂ ॥ ਕਢ ॥ ੨੦. ' ਪਾਰਥੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਤੋਂ ਮਰਦ] । ੍ ਦੋਹਰਾ ॥। ਇਕ ਦਿਨ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਨਿਕਟ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀ ਬ੍ਰਿਦ। ਸ੍ਰੀ ਜੀਤੋ ਤਨ ਤਜਨ ਕੋ ਕਰਤਿ ਪ੍ਰਸ਼ੈਸ਼ ਬਿਲੰਦ ॥ ੧॥ ਫੋਪਈ ॥ “ਗੁਰ ਪਤਨੀ ਜਗ ਮਾਤਾ ਦੇਵੀ । ਬ੍ਰਹਮਰੈਧਰ ਤਜਿ ਦੇਹ ਅਭੇਵੀ” । ਸਭਿ ਤੇ ਸੁਨਿਕੈ 

“ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ (ਮੈਂ ਜਦੋਂ) ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਕਿਪਾਲੂ ਜਾਣਿਆ । “ਟੋਰ (ਲੋਕੀ) ਸੁਣਦੇ ਹਨ । 3ਮਦਰ । ਇਕੱਲੇ । “ਨੌਕਰਾਂ ਦ। ਸੈਨ ਵਾਲ ਹੋਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਅਮੀਰ ਟਕੇ । ੬ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਵਤ ਉੱਜਲ ।”ਬ੍ਰਹਮਰੈਧ (ਭੇਦ ਕੇ) ਦੇਹ ਛਡਕੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ) ਇਕ ਹੋ ਗਈ । 'ਂਪ੪-ਸਾਥਾ । 1੫੮-ਕਵਿ। 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਖ ਸੂਰਜ। ( ੫੫੨੮ ਵਿਡੂ ੫ । ਅਊ ੨3੦, 

4 ਲਤ ਗਲ ਰਿਜਕਲਵਰਂਓਨ ਨਾਰੀ 
ਧੰਨ ਭਜਨ ਹੈਂ ਧੰਨ ਕਲਜੁਗ. ਜਗਈਸ਼'। ਮਹਾਂ ਬਿਕਾ

ਂਰੀ ਜਗੁ ਤਰੇ 

ਭਜਨ ਤਰਾਏ ਕੀਸ' ॥ ੩॥ ਨਾਰੀ ਦਢਿ
ਆ ਅਨੰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਗ ਭੀਤਰ 

ਭਾਖਿ । ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ ਕਿਯਾ ਕਰੈ ਨਾਂਮ ਜਪਤ
ਿ ਮਨ ਰਾਂਖਿਂ ॥੪॥ 

ਇਸ ਪਰ ਇਕ ਇਤਿਹਸਿ'ਹੈ ਦਾਯਾ ਤ੍ਰਯਾਜਿ
ਮ ਕੀਨਿ। ਸੈਗਤਿ ਸੁਨੀ- 

ਅਹਿ ਬਾਰਤਾ ਜਿਮ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਪੀਨ ॥੫॥ਜ
ੌਖਈ॥ ਏਕ ਘਾਰਧੀ' ਬਲ 

ਮਹਿ ਗੋ । ਘਗ ਮ੍ਰਿਗ ਜੈ 8ਘਾਰਤਿ- ਭਯੋ । ਚਿਰੀਆਂ ਹਤੀ
 ਵਸਾਵਤਿ 

ਜਾਗ । ਅਪਰ £ ਕੋਤਿਕ ਮਾਰੀ” ॥ ੬॥ਪੰਛੀ ਮਿਲਿ ਇਤ ਉੱਡ
ੇ 

ਸਮੁਢਾਇਆ । ਨਾਦਤਿ_ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਿਲਾਪ ਸੁਨਾਯਾ । ਬਨ ਮੈਂ ਬਜਾਕੂਲ 

ਪਿਥੇ ਬਿਹੈਗ । ਬੱਧਕ$ ਸੋਚਤਿ ਰਿਦੇ ਬਿਲੋਦ ਪਿ
 

ਗਨ ਮਹਾਂ ਮੈਤਾਪੀ । ਭਲੋ ਕਰਮ ਨਹਿ ਕੀਨ
 ਕਦਾਪੀ ॥੯॥ ਜਹਾਂ ਆਇ 

ਨਰ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰੈ । ਤਹਾਂ ਪਹੁੰਢਿ ਹਮ ਜੀਵਨ
ਿ ਮਾਰੈਂ।ਧਿਕ ਹਮ ਜਨਮ 

ਕਰਮ ਧਿਕ ਬ੍ਰੰਦ" । ਜਿਸ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਤਿ ਬਿਲੈਦ-॥ ੧੦ ॥ ਹਟੜੋ 

ਤਬੈ ਉਰ ਬਿਖੈ ਬਿਚਾਰੀ ।-ਬਿੱਕ੍ਰਮਜੀਤ ਅਬੈਂ” ਉਪਕਾਰੀ । ਤਿਸ ਢਿਗ 

ਚਲਿ ਕਰਿ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰੋਂ।ਸਹੋਂ ਵਡ ਅਘ ਭਾਰ”ਉਤਾਰਂ-॥੧੧॥ 
ਇਮ 

੧(ਡਜਨ ਵਾਨ, ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੈਨ ਹੈ; ਭਜਨ ਧੈਨ ਨ ਕਲਜੁਗ ਪੈਨ ਹੈ ਤੇ ਜੁਗ ਦਾ ਈਸ਼੍ਰ 

(ਗੁਠੂ ਨਾਨਕ) ਪੈਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ) ਜਗਤ ਦੇ ਮਹਾਂ ਵਿਕਾਰੀ ਤਰੇ ਹਨ, ਹਾਂ ਭਜਨ ਨੇ 

(ਸ਼ਭ ਗੁਣਾਂ ੨ ਨੰਗਿਆਂ ਭਾਵ) ਗੁਣਹੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ
ਿਆਂ ਹੈ[ਸੈਸ, ਕੀਸ਼=ਨੈਗੇ । ਬਾਂਦਰ] । 

(ਅ) ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ । ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰੀ ਵਿਚ ਦਇਆ ਬੜੀ ਹੈ । 

ਖਜਿਸ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਾਪਣ ਵਿਚ ਮਨ ਰੱਖਿਆਂ ਹੈ ਉਸ ਖੱਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹਨ 

੫ਭੁਵ ਕਥਾ । ਝਸ਼ਿਕਾਰੀ । “ਜਾਲੀ ਵਿਚ ਫਸਾਕੇ ਚਿੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ । "ਹੇਰ ਕਿੰਨੇ 

ਪੰਛੀ ਮਾਰੇ ਸਨ । ੯ਦਿਲ ਵਿਚ ਦਯਾ ਧਾਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿਆਂ (% ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਹੈਕਿ 

ਸੈਂ ਬੀ ਦਇਆ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤਪੱਸੀ ਹੋਕੇ ਤਪ ਕਰਾਂ ਆਦਿ। ਜਦੋਂ ਬੀ । "ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ 

ਨੰ ਪ੍ਰਿਕਾਰ ਹੈ । "”ਹੁਣ ਹੈ । "ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ । 

ਜੰ ਸਾਖੀ ਦੀ ਇਹ ੬੯ ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਹੈ । 4੧ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

ਕਿ ਇਹ ਸਾਖੀ ਨਵੀਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ੬੯ ਹੈ। ਸੈ ਸਾਂਖੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 

ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ । _ਰਪਟ=ਪਦ । ਉਪਾਟ=ਵੈਬਕ । ਪ੍ਰਪਾ=ਸੋਂ। 



1! ੮ਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੫੨੮ ) ਰਿਤੁ ੫ । ਅਸੂ ੨੦. 

ਬਿਚਾਰਿ ਤਿਸ ਪਰਿ ਕੋ ਚਾਲਾ । ਆਗੇ ਆਵਤਿ ਹੁਤੋ ਭੁਵਾਲਾ । ਚਢਜੋ 
ਤੁਰੈਗ ਸੈਗ ਜਿੰਹ ਸੈਨਾ । ਸਮੁਖ ਪਾਰਧੀ ਦੇਖਜੋ ਨੈਨਾ।੧੨॥ਪਾਪੀਜਾਨਿ 
ਲੀਨ ਪਕਰਾਇ।ਬੈਧਿ ਪੰਚ ਦਿਨ ਦਈ ਸਜ਼ਾਇ।ਇਕ ਦਾਸੀ ਨੇ ਮਾਰਤਿ 
ਦੇਖਾ । ਮਨ ਮਹਿ ਉਪਜੀ ਦਯਾ ਵਿਸ਼ੇਖਾ॥ ੧੩॥ ਪੁਰਖ ਬੇਖ ਧਰਿ 
ਆਪ ਬੰਧਾਯੋ । ਤਤਛਿਨ ਵੈਧਕ ਕੌ ਛੁਰਵਾਯੋ । ਬੀਤ ਗਯੋ ਜਬਿ ਏਕ 
ਮਹੀਨਾ।ਯਾਦ ਨਰੇਸ਼ੁਰ ਨੋ ਉਰ ਕੀਨਾ ॥੧੪॥ ਸ਼ਾਹ ਬਨਕ ਕੀ ਹੁਤੀ ਜੁ 
ਦਾਸੀ । ਤਤਛਿਨ ਗਮੁਨੀ" ਭੂਪਤਿ ਪਾਸੀ । ਧਨ ਕੁਛ ਦੇ ਮੁਕਰਾਇ 
ਸਿਪਾਹੀਂਪਠਾਵੀ ਭਈਜਾਇਿ ਨ੍ਰਿਪਪਾਹੀ॥੧੫ਦੇਖਿ ਚਿੰਨ੍ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਮਗਯੋ। 
ਸਭਾ ਬਿਖੈ ਕਹਿ ਬੂਝਤਿ ਭ੧।-ਨਾਰੀ ਕਿਧੌਂਪੁਰਖ ਤੂ ਅਹੈਂ?ਕਜੋਂ ਤੂੰਪਾਪ 

. ਕਰਤਿ ਬਹੁ ਰਹੈਂ-॥੧੬॥ਸਨਿ ਬੋਲੀ-ਹੇ ਭੂਪੜਿ ਪਾਪੀ!ਮੈਂ ਵੈਧਕ ਪਾਪੀ 
ਸੈਤਾਪੀ। ਮਹਾਂ ਪਾਪ ਤੋਰ ਮੈਂ ਦੇਖ। ਮੋ ਮਨ ਅਚਰਜ ਭਯੋ ਵਿਸ਼ੇਖੋ।੧੭॥ 
ਤੁਵ ਘਰ ਕੋ ਭੋਜਨ ਅਰ ਬਾਰੀ।ਖਾਵਤਿ ਹੀ ਪੋਲਟਯੋ ਤਨ ਨਾਰੀ।ਪੁਰਖ 
ਦੇਹਿ ਕਰਿ ਦੀਜੈ ਮੋਹੀ । ਨਤੁ ਮੈਂ ਮਰੋਂ ਅੱਗੂ ਅਥਿ ਤੋਹੀ-॥੧੮॥ ਸੁਨਿ 
ਮਹੀਪ ਮਨ ਹ੍ਰੈ ਬਿਸਮਾਨਾ । ਮਹਿਦ ਸ਼ੋਕ ਮਹਿ ਭਾ ਗ਼ਲਤਾਨਾ ।-ਕਰੋਂ 
ਜਤਨਮੈਂ;ਨਹਿੰਤਜਿਪ੍ਰਾਨਾਂ-।ਬਹੁ ਚਿੰਤਾ ਕਰਿਬਹੁਰ ਬਖਾਨਾ।੧੯॥ਇਮ 
ਦੇ ਧੀਰਜ ਗਾਤਿ ਗੁਜ਼ਾਰੀ । ਉਠਜੋ ਪ੍ਰਾਤਿ ਕੀਨਸਿ ਤਬਿ ਤਯਾਰੀ । ਚਢਿ 
ਤੁਰੈਗ ਪਰੁ ਬਨ ਮਹਿ ਗਯੋ । ਇਤ ਉਤ ਦੇਖਤਿ ਬਿਚਰਤਿ ਭ੧॥੨੦॥ 
ਤਹਾਂ ਪਾਰਧੀ ਬੈਠਜੋ ਸੋਇ । ਤਪ ਹਿਤ ਬੇਸ ਤਾਪਸੀ” ਹੋਇ।ਮਹਿਪਤਿ ਨੇ 
ਅਵਿਲੋਕਿ ਅਸੀਨਾ।ਜਾਨਿਤਪੀ ਪਦ ਬੈਦਨ ਕੀਨਾ॥੨੧॥ਹੋਇ ਅਨਿੰ- 
ਛਤਿ੯ ਸੋ ਥਿਰ ਰਹਜੋ । ਮਹੀਪਤਿ ਸੋਂ ਕੁਛ ਕਹਯੋ ਨ ਲਹਜੋ। ਬਡ ਮਹਾ- 
ਤਮਾ ਤਪਸੀ ਜਾਨਾ ।-ਮੋਹ ਲ ਕ੍ਰੋਹ ਨ ਲੋਭ ਨ ਮਾਨਾ-॥ ੨੨॥ ਸਾਦਰ 
ਤਿਹਚਵਾਇ ਕਰਿਲਯਾਯੋਨਿਜ ਗਾਦੀ ਪਰ ਆਨਿ ਬਿਠਾਲਸਭਿ ਸਚਿ- 
ਵਨ ਕੇ ਮੈਗ ਬਖਾਨਾ ।-ਇਹਿ ਮਮ ਗੁਰ ਹੈ ਤਪੀ ਮਹਾਨਾ॥੨੩॥ਹਟਿਕੈ 
ਮੈਂ ਨ ਆਇ ਹੋਂ ਜਾਵਦ । ਇਸ ਆਗਰਾ ਮਹਿ ਰਹੀਓ ਤਾਵਦ-। ਨਿਜ 
ਨਿਜ ਥਲ ਪਰ ਸਭਿਨਿ ਟਿਕਾਇ । ਕਹਿ ਕਰਿ ਗਮਨਜੋ ਬਿੱਕ੍ਹਮ ਰਾਇ 

` (ਬੱਥਕ ਦੇ ਵੇਸ ਵਿਚ) ਪਹੈਚੀ (ਉਹ ਨਾਰੀ) । “ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇਕੇ ਮੁਕਰਾ ਦਿਤਾ (ਕਿ 
ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਨੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੈਧਕ ਛੱਡਕੇ ਦਾਸੀ ਫੜੀ ਹੈ) । “ਮੈਂ ਜਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੂੰ 

ਪ੍ਰਾਣ ਨਾ ਤਜ । ੯ਤਪੇੱਸ੍ਹੀ ਦੇ ਵੇਸ ਵਿਚ । “ਬੈਠ ਵੇਖਕੇ । “ਇੱਛਾ ਰਹਿਤ ਹੋਕੇ1 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੫੩੦) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰਦੂ ੨੦. 

॥੨੪ ॥ ਕਾਨਨ ਮਹਿੰ ਤਪ ਕਰਨ ਲਾਗਾ ।-ਤ੍ਰੀਮਤਿ ਕਰੋਂ ਪੁਰਖ-ਕ੍ਰਿਤ 
ਪਾਗਾ' । ਤਪਸੀ ਵੈਧਕ ਬੈਠਯੋ ਰਾਜਾਂ । ਸਭਿ ਸੇਵਤਿ ਭੇ ਰਾਜ ਸਮਾਜਾਂ ॥ 
੨੫॥ ਗਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨਿਜ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਏਸਭਿ ਸੋਂ ਮਨ ਕੋ ਮਤੋ ਬਤਾਏ. 
ਗਹੀ ਜੁ ਦਾਸੀ ਸੋ ਮੰਗਵਾਈਰਰਾਜ ਕਰਨ ਪਰਾਂ ਤੁਰਤ ਬਿਠਾਈ ॥੨੬॥ 
ਆਪ ਗਯੋ ਬਨ ਤਿਸੀ ਸਥਾਨ॥ਲਾਗਜੋ ੩੫ ਕੋ ਤਪਨਿ ਮਹਾਨ॥ਸਚਿਵ 
ਸਕਲ ਮਿਲਿ ਦਾਸੀ ਪਾਸ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕੀਨਸਿ ਅਰਦਾਸ ॥੨੭॥-ਗੁਰ 
ਸਥਾਨ ਬੈਠੀ ਕਰਿ ਰਾਜ”। ਤੁਵ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸਰਬ ਸਮਾਜ। ਆਗਜਾ ਕਹੋ 
ਕਰੈ ਹਮ ਸੋਈ । ਬਸਿ ਬਰਤੀ' ਤਵ ਹੈ ਸਭਿ ਕੋਈ ॥ ੨੮ ॥ ਸੁਨਿ ਦਾਸੀ 
ਨੇ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾ ।-ਪਕਰਹੁ ਜੰਹਿਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਸ਼ਨ ਮਹਾਨਾ। ਸਚਿਵ ਸੈਨ 
ਨ੍ਰਿਪ ਕੇ ਨਰ ਜੋਈ । ਖੋਜਨ ਜਾਹਿੰ” ਸਕਲ ਮਿਲਿ ਤੇਈ ॥ ੨੯॥ ਬਿਨ 
ਪਕਰੇ ਨਹਿ ਹਟਿ ਕਰਿ ਆਵੇਂ । ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਵਿਰ ਪਾਵੇਂ-।ਸਨਤਿ 
ਹੁਕਮ ਕੋ ਜਹਿੰ ਤਹਿ ਧਾਏ। ਅਨਿਕ ਉਪਾਵ ਕਰੇਂ ਬਲ ਲਾਏ ॥ ੩੦ ॥ 
ਸਗਰੋ ਨੱਗੂ ਭਯੋ ਬੈਰਾਨ । ਖੋਜਹਿੰ ਜਿਤ ਕਿਤ ਬਿਸ਼ਨੁ ਸੁਜਾਨ । 
ਕਰਤਿ ਜਤਨ ਕੌ ਪੁਸ਼ਕਰ ਆਏ । ਏਕ ਗੁਢਾ ਦੇਖੀ ਤਿਸ ਥਾਏਂ ॥ 
੩੧॥ ਖੋਜਤਿ ਅੰਤਰ ਜਾਇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ । ਤਹਿਂ ਪਾਯੋ ਇਕ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ । 
ਨਮੋ ਕਰੀ ਨਿਜ ਕਾਜ ਸੁਨਾਯੋ ।-ਹਾਰ ਪਰੇ ਹਮ ਬਿਸ਼ਨ ਨ ਪਾਯੋ ॥ 
੩੨॥ ਪ੍ਰਾਨ ਦਾਨ ਦਿਹੁ ਕਰਹੁ ਬਤਾਵਨਿ । ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਤੁਮ ਸੁਖ 
ਉਪਜਾਵਨ-। ਸੁਨਿਕੈ ਸਿਧ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਮਨ ਮਾਨੀ“। ਹਠ ਕਰਿ ਰਹੇ 
ਪ੍ਰਾਨ ਹੁਇ ਹਾਨੀ ॥ ੩੩ ॥ ਦਇਆ ਕਰੀ ਸਿਧ ਲੋ ਸਭਿ ਸੈਗਾੱ । ਚਵੇ 
ਜਾਇ ਗਿਰਨਾਰ” ਉਤੈਗੁ । ਤਿਸ ਮਹਿ ਸਿੱਧ ਰਹੈ ਸਮੁਦਾਯਾ । ਉਚੇ 
ਚਵੇ ਬਿਲੋਕ ਨਿਕਾਯਾ' ॥੩੪॥ ਇਕ ਜਗਰਾਜ“ ਸਿੱਧ ਤਹਿ ਪੂਰਾ । ਮਿਲੋਂ 
ਜਾਇ ਕਰਿ ਤਿਸ ਜਸ ਰੂਰਾਂ। ਸਕਲ ਪ੍ਰਸੈਗ _ਸੁਨਾਵਨ ਕੀਨ । ਜਿਸ 
ਬਿਧਿ ਰਾਂਜਤ੍ਰਿਆ ਨੇ ਲੀਨ॥੩੫॥-ਬਨਜੋ ਚ ਚਹੈ ਨਰ; ਹੁ ਹੁਕਮ 'ਮ ਬਖਾਨਾ”। 

੧ਇਸ ਕਿਤ ਵਿਚ ਟੇਪ ਗਿਆ । ”ਬੋਠੀ ਰਾਜ ਕਰ । “ਭਾਵ ੮ਕਮ ਨਠ । “ਲੱਭਣ ਚਲੇ 
ਜਾਣ । “ਮਨ ਵਿਚ ਮੰਨੀ । <ਸਿੱਧ ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ! ”ਗਿਰਨਾਰ? ਨਾਮੇ ਪਰਬਤ 
ਉਤੇ । ਗਿਰਨਾਰ ਪਰਬਤ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਠੀਆਵਾੜ ਵਿਚ ਹੈ । “ਸਮੂਹ ਦੇਖੇ । ਦੰਨਿੱਧ ਦਾ ਨਾਮ । 
੧੧(ਓਹ ਜਿਸ ਨਰ ਬਣਿਆਂ ਚਾ£ਦੀ ਹੈ (ਤੇ ਉਸ ਸਾਨੂੰ) ਹੁਕਮ _ਕੰਤਿ ਹੈ । 

ਪਾ:=ਕੋ । ਹੈਪਾ:-ਕ੍ਸ਼ਨ। 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੫੩੧ ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰ ੨੧. 

ਪਕਰਹੁ ਆਨਹਿੰ” ਬਿਸ਼ਨ ਸੁਜਾਨਾ-। ਇਸ ਕਰਿ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਵਿਰੇ/ 
ਨਹੀਂ ਬਿਸ਼ਨੁ ਕੋ ਕਤਹੂੰ ਧਟੇ'॥੩੬॥ ਸੁਨਿ ਜਗਰਾਜ ਸਿੱਧ ਬਰ ਦੀਨਾ। 
-ਭੁਮਰੋ ਨ੍ਹਿਪ ਨਰ ਹੁਇ ਲਿਹੁ ਚੀਨਾ-। ਪੁਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਕਹਿ-ਬਿਸ਼ਨੁ ਜਿ 
ਚਾਹੈਂ੧ਤੋਂ ਹਮ ਕਹਾ ਕਹੈ ਤਿਸ ਪਾਹੋ-॥੩੭॥ਇਮ ਸੁਨਿਸਿੱਧ ਸਾਥ ਤਬਿ 
ਹੋਏ। ਬਿੱਕਮ ਨਿਕਟਿ ਗਏ ਸਭਿ ਕੋਏ। ਤਿਸ ਕੌ ਲੇ ਕਰਿ ਸੈਗ ਸਿਧਾਰੇ। 
ਸਗਲ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਰੀ ਮੜਾਰੇ ॥ ੩੮ ॥ ਦਾਸੀ ਤ੍ਰਿਯਾ ਪੁਰਖ ਕਰਿ ਦਯੋ । 
ਸਰਬ ਰਾਜ ਪਰ ਬਿੱਕ੍ਮ ਕਿਯੋ। ਬਹੁਰ ਮਛਿੰਦਰਨੈਂ ਗੋਰਖਨਾਬ। ਆਵਤਿ 
ਭਏ ਮੇਲ ਕਰਿ ਸਾਬ॥੩੯॥ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਬਿਠਾਯੋ । ਸੋ ਦਾਸੀ 
ਮੰਤ੍ਰੀ ਠਹਿਰਾਯੋ । ਕਹਯੋ-ਮਨੁੱਖ ਦੇਹਿ ਹੈ ਵਿਸ਼ਨ੍ਰੰ।ਤਰਤ ਦਯਾ ਕੋ ਵਲ 
ਦਿਯ ਤਿਸ ਨੰ-॥ ੪੦ ॥ ਜੁਗ ਕੋ ਧਰਮ ਇਹੀ ਦਿਖਰਾਯੋ। ਗੁਰੂ ਪਾਰਧੀ 
ਨ੍ਹਿਪ ਠਹਿਰਾਯੋ< । ਸਗਰੇ ਪਾਪ ਕਟੇ ਤਿਸ ਕੋਰੇ । ਯਾਂਤੇ ਸਿੱਖਹੁ ਸੁਨੋ 
ਭਲੋਰੇ।8੧॥ ਨਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਲੋਂ ਪਿਖਿ ਲਲੋ।ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ” ਪਾਰਧੀ ਭਯੋ । 
ਦਾਸੀ ਦੇਹਿ ਪੁਰਖ ਹਰੈ ਗਯੋ। ਬਹੁਰ ਨ੍ਰਿਪਤਿ ਮੰਤੀ ਠੰਹਿਰਯੋ ॥੪੨॥ ਭਯੋ 
ਦਯਾ ਕੋ ਫਲ ਤਤਕਾਲਾ । ਕਰੀ ਕਹਾਂ ਤੇ ਕਹਾੰ- ਬਿਸਾਲ॥ ਮਹਿਪਾਲਕ 
ਪਰਮਾਰਬ ਕੀਨਾ। ਗਨ ਸਿੱਧਨਿ ਕੌ ਦਰਸ਼ਨ ਲੀਨਾ ॥੪੩॥ ਅੰਤ ਸਮੈ 
ਤਨ ਤਜਾਗਿ ਸਿਧਾਰੇ। ਬਸੇ ਬਿਸ਼ਨੁਪੁਰਿ ਮਹਿ ਪੁਨ ਸਾਰੇ।ਇਮ ਕਲਜੁਗ 
ਕੋ.ਖੈਨ ਬਖਾਨਾ । ਫਲ ਸਭਿ ਜੁਗ ਤੇ ਦੇਤਿ ਮਹਾਂਨਾ ॥ ੪੪ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ 
ਧੰਨ ਇਹ ਕਲਜੁਗ ਜੁਗਖਰਾ ਕਰਨੀ ਬੋਰੀ ਹੋਇ।ਔਰ ਜੁਗਨਿਤੇ ਅਤਿ 
ਭਲੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਸੋਇ)? ॥ ੪੫॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰੇ ਪੰਚਮ 
ਟੁੰਤੇ ਨ੍ਰਿਪ ਬਿੱਗਮ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਟ ਨਾਮ ਬਿੰਸਤੀ ਔਮੂ। ੨੦ ॥ 

੨੧. [ਟਨਾ ਇਕਤ੍ਰ ਕਰਵਾਯਾ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਛੁਟੀ ਮਸ਼ੈਦਨ ਤੇ ਸਕਲ ਮੈਗਤਿ ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼। ਅਧਿਕ ਭਈ 
ਸਿੱਖੀ ਜਗਤ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ॥₹॥ ਚੌਪਈ ॥ ਆਪ ਕਾਰ ਸੈਗਤਿ 
ਲੈ ਆਵੈ। ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਕੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਵੈ। ਅਨ ਗਨ ਧਨ ਭੂਖਨ ਅਰ- 
"ਫੜ ਲਿਆਓ । “ਫੜਿਆ । ਕੈ(ਜੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ) ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਮੰਗੇ । $ਮਨੁਖਾ ਦੇਹੀ ਹੀਂ ਵਿਸ਼ਨੂ 
ਹੈ । “ਤਿਸ (ਇਸਤ੍) ਨੂੰ । 5ੰਰਾਜੇ ? ਵੰਧਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀਤਾ । “ਰਾਜੇ ਦਾ ਗੁਦੂ। “ਕੀ ਤੋਂ 
ਕਰ ਦਿਤੀ । ੯ਬਨ ਵਿਚ ਜ.ਕੇ ਤਪ ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਪਰਮਾਰਬ 1 ਵਪਾ :-ਮਛਿੰਦੂ ਸੁ। 

1 ਅਜੇਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੌ ਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ 
ਏਹ “ਲੋਕ ਗਾਬ/ (੧੦੧੪ :) ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਫਬਦੀਆਂ ਹਨ । 



0 ੯ਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਬ । (੫੫੩੨ ) ਗਿ ੫1 ਅੰ ੨੧, 

ਮੌਂਤੇ।,ਬਹੁਤ ਮੋਲ ਕੇ ਬਸਤ੍ਰ ਸੁਭੰਤੋ ॥ ੨॥ ਜ਼ਰੀ ਬਾਦਲਾਂ ਕੇ ਬਡ ਬਾਨ । 
ਲਜਾਇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੰਗੁ ਮਹਾਨ'। ਅਨਿਕ ਰੀਤਿ ਕੇ ਮਸਰੂ" ਆਵੈਂ। ਪਸ਼- 

ਮੰਥਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਯਾਵੈਂ॥੩॥ਖੀਨਖਾਬ ਕੋ ਥਾਨ ਘਨੌਰੇ । ਸੂਖਮ ਅੰਬਰ 
'ਮੋਲ ਬਡੇਰੇ । ਜਿਸ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਸਤੁ ਸ਼ੁਭ ਹੋਇ । ਕਰਹਿੰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਖ 

ਆਨਹਿ ਸੋਇ ॥੪॥ ਯੁਤਿ ਸਿਰਯਾਦਾ ਪੂਜਾ ਕਰੈਂ । ਅਰਪਿ ਅਰਪਿ ਕਰਿ 
ਉਰ ਮੁਦ ਭਰੈਂ । ਵਾਸੀ ਵਾਸੀ ਕੇ ਇਕ ਥਾਇੰ। ਸਹਿਤ" ਤਿਹਾਵਲ ਦੇਗ਼ 
ਬਨਾਇ ॥੫॥ ਨਿਜ ਨਿਜ ਡੇਰੇ ਭਜਨ ਕਰੇਤੇ । ਸਿੱਖਕਨ ਸੋਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੌਮ 
ਧਰੈਤੇ।ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ਉਪਜਤਿ ਅਧਿਕ ਅਨੰਦ/ਜਿਮ ਭ੍ਰਾਤਾ ਸੈਗੁ ਭ੍ਰਾਤਾਂ' 
ਬ੍ਰੰਦ॥੬॥ ਭਯੋ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਧਾਰੀ । ਪੂਜਾ ਮੇਲੇ ਪਰ ਹੁਇ ਭਾਰੀ । 

_ ਇਕ ਢਿਨਿ ਸਿੰਘ ਸੁਮਤਿ ਕੇ ਧਾਰੀ।ਬੈਠਿ ਪਰਸਪਰ ਗਿਰਾਂ ਉਚਾਰੀ ॥੭॥ 
€ਸਤਿਗੁਰਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤਿ ਸੋਹਤਿ।ਦੇਖਨਿ ਕਰੇ ਸਭਿਨਿ ਮਨਮੋਹਤਿ। 

ਏਕ ਬਨਹਿ ਕੰਚਨ ਕੋ ਮੰਦਰ” । ਜ਼ੇਬ ਜਵਾਹਰ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ” ॥੮॥ 
ਦਰ ਪਰ ਮੁਕਤਾ ਾਲਰ ਹੋਇ। ਰਚਹਿ ਚਤਰ ਕਾਰੀਗਰ ਜੋਇ। ਸ਼੍ਰੀ 
ਸਤਿਗੁਰ ਬਹੁ ਸੋਲੋ ਚੀਗ ਏਕ ਰੈਗ ਕੇ ਧਰੇਂ ਸਰੀਰ॥੯॥ਦਮਕਹਿੰ ਹੀਰੇ 

ਆਦਿ ਜਰਾਊ । ਪਹਿਰ ਬਿਭੂਖਨ ਕੌ ਸਮੁਦਾਊ । ਜਿਗਾ ਸੁ ਕਲਗ਼ੀ ਸਿਰ 
ਪਰ ਧਾਰੈ'। ਗਰ ਮਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾਣ ਕੋ ਡਾਗਹਿਂ ॥ ੧੦॥ ਤਰਕਸ਼ ਜਰੇ 
ਜਵਾਹਰ ਜਾਲ । ਬਨੀ ਚੁਗਿਰਦੇ ਮੁਕਤਾ ਮਾਲ। ਤਿਸ ਕੋ ਧਰਹਿੰ$ਧਨਖ 

ਲੋ ਹਾਬਅਸ ਸ਼ੋਭਾ ਯੁਤ ਹਇ ਗੁਰ ਨਾਬ॥੧੧॥ ਕੈਚਨ ਸਦਨ ਬਿਰਾ- 
ਜਹਿੰ ਵੇਗੇਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਮ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਰੇਂ"ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਇ ਬਿਸਾਲ। 
ਨਹਿੰ ਤ੍ਰਿਪਤਹਿਂ ਹਮ ਪਿਖਿ ਤਿਸ_ ਕਾਲਾ ॥ ੧੨॥ ਮਿਲੋ ਸਿੰਘ ਅਸ 
ਮਸਲਤਿ ਕਰਹਿਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਿਦੇ ਬਹੁ ਧਰਹਿਂ । ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 
ਸਭਿ ਕੇ ਸ੍ਰਾਮੀ । ਲਖੀ ਬਾਤ ਇਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ ੧੩॥ ਸ਼ਰਧਾਂ ਪੂਰਨਿ 
ਹਿਤ ਨਿਜ ਦਾਸ । ਲਯੋ ਬੁਲਾਇ ਲਿਖਾਰੀ ਪਾਸ । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਿ ਤੋ ਅਸ 
ਆਰਜਾ ਕਰੀ । ਹਰੀ ਮੋਹਿ ਸੈਗਤ ਸੁਖ ਭਰੀ" ॥੧੪॥ ਲਿਖਹੁ ਹੁਕਮ- 
੨ਮਹਣੇ ₹ਗਾਂ ਦੇ । “ਇਕ ਟੇਸ਼ਮੀ ਕਪੜ' ਧਾਰੀਦਾਰ [%:, ਮਸ਼ਰੂਅ=ਰੇਸ਼ਮ ਤੇ ਸੂਤ ਦਾ ਮਿਲਾ 

`ਕੇ ਬਣਿਆਂ ਕਪੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ] । 
ਬਨੱਗਰ ਨਗਰ ਦੇ ਇਕ ਥਾਂ ਹੋ ਕਰਕੇ । “ਪੇਮ ਨਾਲ । “ਜਿਵੇਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਡਰਾ ਮਿਲੈ । 
#ਦੇਖਦਿਆਂ । “ਸੋਨੇ ਦ। ਮੰਦਰ । "ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਦੇ' । ੯ਪਹਿਰਨ । "₹ਖੀਏ । "ਜੋਰੀ ਸੈਗਤ 
ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਭਰੀ ਰਹੇ । #ਪਾ:-ਵੰਗ। 



੧੧ ੩ ਪ੍ਰਤਾਘ ਮੂਰਜ । ( ੫ਬ੧ੜੈ ) . ਰਿਤੂ ੫। ਅ£ ੨੧. 

ਨਾਮੈ ਸਭਿ ਦੇਸ਼ । ਲਯਾਵਹਿੰ ਸੁਇਨਾ ਕਾਰ ਅਸ਼ੇਸ਼ਾਂ । ਹੇਮ ਖੈਗਲਾ ਗੁ 
ਬਨਾਵਹਿੰ । ਯਾਂਤੇ ਸਭਿ ਹੀ ਕੈਂਚਨ ਲਯਾਵਹਿੰ”॥ ੧੫॥ ਸੁਨਤਿ 
ਲਿਖਿ ਸਮੁਦਾਏ।ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ਨ ਬਿਥੈ ਪਠਾਏ। “ਹੁਇ ਇਕ ਬੀਸ ਰਜਤ- 
ਪਣ ਤੋਲਾ' । ਅਸ ਕੁੰਦਨ” ਆਨਹਿ ਬਹੁ ਮੋਲਾ ॥੧੬॥ ਅਸ ਨਹਿੰ ਹੋਇ 

ਤਾਂ ਲੀਜੈ ਮੋਲ'। ਆਨਹੁ ਜਹਿਂ ਕਹਿੰ ਤੇ ਲਿਹੁ ਤੋਲ”। ਨੌਰੇ ਦੂਰ ਹੁਕਮ 
ਲਿਖਿ ਪਠਜੋ। ਖੋਲਕੋ ਕਾਗਦ ਸਿੱਖਨਿ ਪਠਕੋ ॥ ੧੭ ॥ ਲੈ ਲੈ ਕੈਚਨ 
ਕੋ ਚਲਿ ਆਏ। ਕੁੰਦਨ ਕੀ ਸ਼ੁਭਿ" ਜਿਨਸ ਲਿਆਏ । ਸ੍ਰੀ ਕਲਗ਼ੀਧਰ 
ਕਹਕੋ ਪਲਖੀਜੈ। ਜਰੀਨਾਥ” ਪਰ ੮ਕਮ ਪਠੀਜੈ?॥੧੮॥ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਪਰ 
ਲਿਖਜੋ ਪਠਾਯੋ। ਹੁਕਮ ?ਵੜਾ ਲੇ ਕਰਿ ਧਾਯੋ। ਹੁਤੇ ਜੁ ਪਾਂਡੇ ਤਿਹ ਪਰ- 

ਧਾਨਾ । ਕਾਗਦ ਦਿਯੋ ਤਿਨ੍ਹੋ ਕੇ ਪਾਨਾ ॥੧੯॥ ਪੰਢ ਸੁਨਿ ਹੁਕਮ ਸਕਲ 
ਬਿਸਮਾਏ ।-ਜਰੈਨਾਬ ਪਰ ਕੌਨ ਪਠਾਏ“ ? ਹਮ ਤੋ ਕਿਸਕੋ ਜਾਨਹਿੰ 
ਨਾਂਹੀਐਸੋ ਕਉਨ ਭਯੋ ਜਗ ਮਾਂਹੀ-॥੨੦॥ਰਹਜੋ ਮੇਵੜੋ ਨਿਸ ਬਿਸਗਾਮੂ 
ਲਖਹਿ-ਕਰਹਿੰਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਮੂ । ਤਿਨ ਕੋ ਲਿਖਕੋ ਬਿਅਰਥ 
ਨ ਜਾਵੈ । ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਗੁਰ ਕਾਰ ਦਿਵਾਵੈ-॥ ੨੧੫ ਤਹਿੰ ਕੋ ਜੋ ਗਾਜਾ 
ਧਰਮਾਤਮ । ਲਖਹਿ ਸੁ ਠਾਕਰ ਬਡੋ ਮਹਾਤਮ” । ਭਈ ਜਾਮਨੀ 
ਕਲ ਥਿਰਿਯੋ । ਜਰੈਨਾਬ ਤਬਿ ਸ਼ਬਦ ਉਚਰਿਯੋ ॥ ੨੨ ॥ ਅਪਰ 
ਨ ਸੁਨਹਿੰ, ਸਰਬ ਪਰ ਸੋਏ' । ਕੂਪਤਿ ਸੁਨਹਿ ਕਹੜੋ ਪ੍ਰਭੁ ਜੋਏ । “ਭੋ 
ਮਹਿਪਾਲਕ ! ਮਮ ਅਵਤਾਰ । ਲੀਨਹੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੌ ਤਨ ਧਾਰਿ॥ ੨੩॥ 
ਰਾਖਨਿ ਹਿੰਦੁਪਨੇ ਕੀ ਲਾਜ । ਅਪਰ ਅਨੇਕ ਸੁਧਾਰਨਿ ਕਾਜ । ਦਿੱਲੀ 
ਮਹਿ ਤੁਰਕੇਸ਼ ਨਿਕੇਤ । ਰਾਜ ਤੇਜ ਤਿਨ੍ਹ ਖੋਵਨਿ ਹੇਤੁ ॥ ੨੪॥ ਸਭਿ 
ਪਰ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਕੌ ਭਯੋ । ਕੁੰਦਨ ਦੇਸ਼ ਬਦੇਸ਼ਨ ਲਯੋ। ਸੋ ਮੇਰੋ ਹੀ 
ਹੁਕਮ ਪਛਾਨ । ਉਰ ਸੈਦੇਹ ਨ ਆਨਹੁ ਆਨ ॥ ੨੫ ॥ ਹਮਰੀ ਦਿਸ਼ ਤੇ 
ਦਿਹੁ ਸੈ ਤੋਲਾ। ਕੁੰਦਨ ਜਿਨਸ੯ ਹੋਇ ਬਹੁ ਮੋਲਾ । ਅਹੈ ਮੇਵਰਾ ਪੁਰੀ 
ਮਝਾਰੇ । ਤਿਸ ਕੋ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰਿ ਸਕਾਰੇ ॥ ੨੬ ॥ ਸਾਦਰ ਦੀਜਹਿ 
"ਇਕੀਸ ਰੁਪੈ ਤੋਲੇ ਵਾਲਾ । "ਸ਼ੁੱਧ ਸੇਨਾ । ੨ਜੇ ਐਸਾਂ (ਘਰ) ਨਾ ਟੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਲਈ ਆਉਣ॥ 
“ਜਗਨ ਨਾਥ । “ਜਗਨ ਨਾਥ ਤੇ ਕੌਣ (ਹੁਕਮ) ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਏ । 5ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਕਾਜ ਸਵਾਰਨਗੇ । “ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹਾਤਮ ਜਾਣਦਾ ਸੀ । ੮ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ 

ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ (ਲੈਮੋ] ਪੈ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਸਨ । ੯ਕ੍ੰਦਨ ਦੀ ਕਿਸਮ । 
ਤਾਂਘਾ:-ਹਸੇਸ਼ । 1ਪਾ:=ਸਸ ਸਭ । ਤਰੰਪਾ-ਮਹਾ। 



ਮਰ ੮ ਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ। _ ੫੫੩੪ ) ਰੁਤ ੫। ਘਟ ੨੧. 

ਹਮਰੀ ਦਿਸ਼ ਤੇ । ਬਿਰਥਾ ਹੁਕਮ ਫਿਰਹਿ ਨਹਿ ਜਿਸ ਤੇ?। ਸੁਨਿ ਮਹਿ- 

ਪਾਲਕ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਈ । ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਤਿ ਕੋ ਲਿਯੋ ਬੁਲਾਈ ॥ ੨੭ ॥ ਸੌ 

ਝੋਲਾ ਕ੍ਰੰਦੇਨ ਮੰਗਵਾਇਸ । ਪਾਰਖੁ ਢਿਗ ਨੀਕੇ ਪਰਖਾਇਸਿ । ਦਿਯੋ 
ਤੋਲ ਕਰਿ ਲੋ ਆਯੋ । ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਕਟ ਆਨਿ _ਅਰਪਾਯੋ ॥ ੨੮ ॥ 

ਭਈ ਬਾਰਤਾ ਤਿਹਠਾਂ ਜੈਸੇਹੇਮ ਲੋਨਿ ਕੀ ਬਰਨੀ ਤੈਸੇ। ਸੁਨਿ ਕਲਜ਼ੀ- 
ਧਰ ਬਹੁ ਬਿਕਸਾਏ । ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਂਏ ॥ ੨੯ ॥ ਦੁਹੂੰ 
ਲੋਗ ਕੀ ਸਭਿ ਵਡਿਆਈ । ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸੀਸ ਟਿਕਾਈ' । ਦੇਸ਼ 
ਬਿਦੇਸ਼ਨਿ ਹੁਕਮ ਪਠਾਏ । ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਜਿਨ ਮਾਨਜੋ ਹਰਖਾਏ ॥ ੩੦ ॥ 
ਕੁੰਦਨ ਮੋਲ ਲੀਨ ਪਰਖਾਏ । ਭੇਜਯੋ ਸਤਿਗੁਰ ਢਿਗ ਸੁਖ ਪਾਏ । ਮਨੋ 
ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਭਈ । ਪਾਪ ਤਾਪ ਸਗਰੇ ਬਿਨਸਈ ॥ ੩੧ ॥ 

`ਮੀਆਂ ਦੌਲਾ ਬਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ।“ਮਹਾਂ ਫਕੀਰ ਧੀਰ ਬਿੱਖਯਾਤ । ਆਰ- 
ਬਲਾ ਬਪੁ" ਬਿਤੀ ਬਿਸਾਲ । ਸਰਬ ਸਿੱਧਿ ਧਰਤਾ ਸਭਿ ਕਾਲ॥੩੨॥ਜਬਿ 

ਸਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ॥ ੩੫॥ ਸੇਵਾ ਸਸੇ ਮੋਹਿ ਚਿਤ ਕਰੀਐ । ਅਪਨੇ 
ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਬਿਚਰੀਐਤਿਸ ਕੋ ਕੁੰਦਨ ਲੋ ਪਠਿ ਅਰਜ਼ੀ"।ਭਏ ਪਰਸਨ 

ਆਨੰਦ ਥਾਨੋ”। ਇਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ। ਨਿਜ ਭਗਤਨ ਕੋ 
ਦੇ ਵਡਿਆਈ ॥ ੩੮ ॥ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਪੂਤੁ ਹੁਕਮ ਪਠਾਯੋ । ਸਰਬ ਬਾਨ 

(ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ) । “ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਆਯੂ । “ਚੇਤੇ ਕਰੋ । 5 ਨ। ਲੈਕੇ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਕੇ । 
ਨ“ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋਕੇ । 5ਅਨੰਦ ̀ਦੇ ਥਾਂ ਉਸ ਟਿਕਾ ਲਿਆ ਹੈ । 

'ਪਟ=ਲਯਾਯੋ । 



ਮੂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੫੩੫) ਰਿਤੁ ੫ । ਅਸੂ ੨੨. 

ਤੇ ਕੁੰਦਨ ਆਯੋ । ਪੂਰਨ ਹੋਯੋ ਏਕ ਖਜ਼ਾਨਾ । ਗਿਣਤੀ ਜਿਸ ਕੀ ਜਾਂਇ 
ਨ ਜਾਨਾਂ ॥੩੯ ॥ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕੌ ਕੀਨ ਚਲਿੱਤ੍ਰਾ । ਨਿਜ ਸੈਗਤ ਕੋ 
ਕਿਯੋ ਪਵਿੱਤਾ । ਜਬਿ ਤੇ ਕੋਸ਼ ਵਿਖੇ ਧਰਿਵਾਯਸਿ । ਪੁਨ ਗਰ ਉਰ ਚੇਤਾ 
ਨਹਿ ਆਯਸਿ॥੪੦॥ਕੋਸ਼ ਬਿਖੈ ਕੋਸ਼ਪ ਧਰਿ ਲੀਨ । ਨਹਿ ਕਿਛ ਕੀਨ" 
ਨ ਕਿਸ ਕੋ ਦੀਨ। ਭਈ ਇਕੱਤਰ ਲੱਖਮੀ ਭਾਰੀ ॥ ਨਹਿੰ ਤਿਸ -ਤ੩ 
ਕੁਛ ਕਾਰ ਸੁਧਾਰੀ ॥੪੧॥ ਅਚਰਜ ਲੀਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਜ਼ੈਂ ॥ ਨਹਿੰ ਕਿਸ 
ਕੇ ਮਨ ਜਾਨੀ ਪਗੈ।ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਇ ਬਾਕ ਜੋ ਕਯੋ । “ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ _ 
ਫਟ ਗਯੋ! ॥ ੪੨॥ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਉਪਜਨਿ ਕਿਯੋ । ਸੈ ਜਹਾਜ ਸਾਬਤ 
ਕਰਿ ਦਯੋਂ। ਟੂਟੇ ਫੂਟੇ ਬਹੁ ਫਟਗਏ”। ਤੋਜ ਪੰਥ ਕੋ ਪਿਖਿ ਇਕ 
ਭਏ ॥੪੩॥ ਯੌ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਿ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ । ਮਹਾਂ ਬਿਘਨ ਤੇ ਦਾਸ 

_ਉਧਾਰੇ । ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੱਖੀ ਬਹੁ ਬਿਸਤਾਰੇ” । ਕਵਿ ਮੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੈ ਬਲਿ- 
ਹਾਰੇ ॥੪੪॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ “ਬਾਤਿ ਬਾਤ ਮੈਂ ਬਾਤ । 
ਜੋ ਸਾਧੇ ਸਿਧ ਹੋਤਿ ਤਿਸ ਨਿਸ਼ਕਲੀਕ ਜਿਮ ਧਾਤ“ ॥ 8੫ ॥ਇਤਿ £ ਗੁਰ 
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਪੰਚਮ ਰੁਤੇ “ਕੈਚਨ ਇਕੱਤ੍ ਕਰਨ” ਪ੍ਰਹੰਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਇਕ ਬਿੰਸਤੀ 
ਅੱਸੂ ॥ ੨੧॥ ੨੨. [ਬਾਨ ਸਾੜਨ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਸਿਖ ਮੈਗਤਿ ਕੌ ਬਰਸ ਮਹਿੰ _ਕੇਤਿਕ ਛਠਵੈਂ ਮਾਸ । ਆਵਹਿੰ 
ਅਰਪਹਿ ਪਾਇੰ ਫਲ ਹੋਤਿ ਬਿਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਧਨ ਅਨ- 
ਗਨਤ ਚਲਜੋ ਨਿਤ ਆਵਹਿ । ਕੁਛ ਗਿਨੜੀ ਕਿਸ ਕੋ ਨਹਿੰ ਪਾਵਹਿ। 
ਇਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ । ਲੀਫਾ ਅਚਰਜ ਕਰਹਿ ਬਿਸਾਲਾਨਂ ॥ 
੨॥ ਦਾਸਨਿ ਸੋਂ: ਇਮ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾ । ਸਕਲ ਨਿਕਾਸਹੁ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨਾ । 
ਆਨਿ ਆਨਿ ਕਰਿ ਧਰਹੁ ਅਗਾਰੀ।ਬਹੁਲਗੁ ਜਾਹੁ“ ਨ ਕਰਹੁ ਅਵਾਰੀ” 
॥੩॥ ਸੁਨਿ ਆਗਜਾ ਕੋ ਕਰਤਿ ਨਿਕਾਸੇ । ਜ਼ਰੀ ਬਾਵਤਾ ਮਲਮਲ ਖਾਸੇ। 
"ਭਾਵ ਨਾ ਵਰਤਿਆ । “ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਟੱਟਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਟੁਣ ਗਏ / “ਪੰਥ ਦੇ ਤੇਜ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ 
ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ । ਓਰ੍ਾਰਮਤ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਵੈਲਾਈ । “(ਸਧਾਰਨ) ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿਚ 
ਗੁਹਯ ਸਿੱਧਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆਂ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 
ਤਰਹਾਂ ਪਾਰੇ ਧਾਤੂ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆਂ ਟੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਲਿੱਧ ਐਖਬੀ ਯਾ' ਰਸਾਯਣ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ['ਨਿਸ਼ਕਠੰਕ” ਨਾਮ ਵੇਦਕਕ ਵਿਚ “ਪਾਰੇ ਦਾ ਹੈ] (ਅ) ਨਿਸ਼ਕਲੰਕ” 
ਨਾਮ ਸ਼ੁਧ ਦਾ ਬੀ ਹੈ; ਭਾਵ ੁੱਧ ਧਾਤੂ । [ਬਾਤ=ਗਲ । ਬਾਤ=ਦੁਬਾਰਤ, ਗੁਹਯ ਭਾਵ] 1 
4ਬ੍ਹੂਤੇ ਲੱਗ ਪਵੋ । #ਪਾ=ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ( ੫੫੩੬ ) ਰਿਤੁ ੫। ਅਸੂ ੨੨, 

ਤਾਸ ਬਾਦਲਾ” ਚਮਕਤਿ ਘਨੇ । ਖੀਨਖਾਬ ਜ਼ਰ ਬੂਟੇ ਸਨੋ"॥ ੪ ॥ 

ਭਾਰ ਉਠਾਵਤਿ ਲੋ ਲੇ ਆਵਹਿਂ । ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਅੱਗੂ ਟਿਕਾਵਹਿ ॥ 

ਬਸਤ੍ਨਿ ਜਾਤਿ ਅਨੌਕ ਪ੍ਰਕਾਰੋਸਭਿ ਦੇਸ਼ਨਿ ਤੇ ਲਯਾਇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ॥੫ਮਸੋ 
ਸਗਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਸਾਏ। ਜੁਦੇ ਜੁਦੇ ਕਰਿ ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਏ । ਅਨਿਕ 
ਜਾਤਿ ਕੇ ਸ਼ੈਦਰ ਘਨੋ । ਚਹੁੰਢਿਸ਼ਿ ਤੇ ਆਏ ਜ਼ਰਿ ਸਨੋ”॥ ੬॥ ਜਿਨ ਕੇ 

ਦੇਖਤਿ ਹੋਤਿ ਹੁਲਾਸ । ਮਨਹੁੰ ਦੇਤਿ ਕਰਿ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼" । ਕਾਰੀਗਰ 

ਚਤਰਨਿ ਕੋ ਕਰੇਂ । ਸਭਿ ਦਿਖਾਇ ਕਰਿ ਆਗੇ ਧਰੇ ॥੭॥ ਬਹੁਰ ਜੌਨ- 

ਪੁਰ ਆਦਿਕ ਜੇਤੇ । ਅਨਿਕ ਉਪਾਇਨ ਪਠਵਤਿ ਤੋਤੇ । ਅਤਰ ਫੁਲੋਲ 
ਬਿਸਾਲ ਤਹਾਂ ਕੋ । ਕਹਿ ਕਰਿ ਸੋ ਨਿਕਸਾਇ ਮਹਾਂਕੋ ॥੮॥ ਜਬਹਿ ਬਿੰਦ 
ਕੋ ਧਰਕੋ ਅਗਾਰੀ । ਦਾਸਨ ਪ੍ਰਤਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰੀ ।“ਅਤਰ ਫੁਲੋਲਨ 

ਥਾਨ ਭਿਗੋਵਹੁ। ਤਾਸ ਬਾਦਲਾ ਆਦਿਕ ਜੋਵਹੁ” ॥ ੯॥ ਬਡੇ ਬਡੇ ਪੁਰਿ 
ਤੇ ਬਹੁ ਆਏ” । ਕਹਿ ਕਰਿ ਅਤਰ ਫੁਲੋਲ ਭਿਗਾਏ । ਦਾਸ ਸਮੀਪੀ 

।ਬਸਮਤ ਜੋਵਤਿ । ਕਯਾ ਲੀਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਹੋਵਤਿ ॥੧੦॥ ਕਹਿ ਸਭਿ- 

ਹਿਨਿ ਕੋ ਆਗ ਲਗਾਈ ਜਰਿ ਬਰਿ ਭਸਮ ਭਈ ਤਿਸ ਥਾਈਂ । ਅਤਰ 

ਸਮੇਤ ਫੁਕਾਏ ਥਾਨ । ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਇ ਮੋਲ_ ਮਹਾਨ ॥ ੧੧॥ ਤਿਨ ਤੇ 
ਨਿਕਸਯੋ ਰਜਤ ਘਨੋਰਾਂਗਇਕਠੋ ਕਰਿਵਾਯੋ ਤਿਸ ਬੇਰਾ।ਬੈਧਿਪੋਟਦੇ ਰੀਢ 
ਸਭਿਨਿ ਕੋਓਹੁਕਮ ਮੰਨਿ ਦਾਸਨਿ ਧਰਿ ਤਿਨ ਕੋ॥੧੨॥ ਵਹਿਰ ਧਰਾਇ 
ਉਠੇ ਗੋਸਾਂਈ। ਨਹੀਂ' ਕੋਸ਼ ਮਹਿੰ"ਸੌਂਪਿ ਧਰਾਈ । ਇਮ ਚਰਿੱਤ੍ਰ ਕਰਿ 
ਸਦਨ ਮਝਾਰੇ । ਬਦਨ ਪੂਰਫੁਲਤਿ ਵਹਿਰ ਪਧਾਰੇ ॥੧੩॥ ਸਤੁੱਦ੍ਰਵ ਨਦੀ 
ਕਿਨਾਰੇ ਗਏ । ਦਾਸਨ ਸਾਥ ਹੁਕਮ ਅਸ ਕਏ। ਏਕ ਰਾਬ ਪਰ 8 
ਪਾਨੀ । ਤਹਾਂ ਪ੍ਰਯੀਕ ਡਸਾਯਹਾਂਆਨੀ॥੧੪॥ਤਿਸ ਪਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰ ਮਹਾ- 
ਰਾਜ । ਜੋਤਿ ਬਦਨ ਪਰ ਰਹੀ ਬਿਰਾਜ/ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਤਿਸ ਬਾਨ ਲਗਾਏ। 

ਜਲ ਮਹਿ ਏਕ ਗਰਤ _ਖਨਵਾਏ ॥ ੧੫ ॥ ਬਹੁਰ ਹੁਕਮ ਬਹੁਤਨਿ 

'ੰਤੋਲੇ ਦ ਕਪੜਾ [1ਦੰਦੀ, ਤਾਸ਼]। “ਜ਼ਰਬਫਤ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਰੇਸ਼ਮ ਤੇ ਸੋਨੈ 
ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਣਿਆ । 5ਜ਼ਰੀ ਦੇ ਦੁਫਿਆੰ ਸਮੇਤ । “ਜ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ (ਕੱਢੇ 

ਏ) । “ਬਹੁਤ ਚਾਨਣਾ । (ਅ) ਜਦ ਚਮਕਦੇ ਹਨ ਮਾਟੋ” ਕਿਰਨਾਂ ਛੁਫਦੀਆਂ ਹਨ । #ਚਤੁਰ 
ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ । ?ਬਤੈ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ੨“ ਜੋ (ਕਪੜੇ) ਆਏ ਸਨ । ਬਹੁਤ ਸੇਲਾ 

ਚਾਂਦੀ । [$ਸਮ ਰਜਤ=ਮੇਨਾ, ਚਾਂਦੀ] । <ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਢ ਬੈਨਰ; ਦਿੱਤੀ । "ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ । 
ਪਾ:-ਡੁਸਾਵਹੂ । 



11 ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੫੩੭) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰਜੂ ੨੨. 

ਕੋ ਦੀਨਾ। ਸਿਖ ਦਾਸਨਿ ਸੋ ਮਾਨਨਿ ਕੀਨਾ' । ਕੈਚਨ ਮਹਾਂ ਰਜਤਪਣ 
ਜੋਊ ॥ ਕੋਸ਼ ਬਿਖੈ ਤੇ ਆਨਹੁ ਸੋਊ? ॥੧੬ ॥ ਸਿੱਖ ਸੈਂਕਰੇ ਲਗੇ ਹਜ਼ਾਰੇ । 
ਕੈਚਨ ਪੋਟ ਬੇਧਿ ਸਿਰ ਧਾਰੇ। ਜੋ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ ਤੋ ਕਹਿ ਮੰਗਵਾਯੋ । ਅਪਝ' 
ਹਤੋ ਸੋ ਸਕਲ ਅਨਾਯੋ ॥ ੧੭ ॥ ਮਹਾਂ ਰਜਤਪਣ ਸਿਰਾਂ ਧਰਿ ਲਯਾ- 
ਵਹਿਂਦ। ਗਰਤ ਗੁਰੂ ਆਰੀ ਤਹਿੰ ਪਾਵਹਿੰਦ । ਘਰਿ ਸਲਿਤਾ ਲਗ ਹੋਯਹੁ 
ਲਾਰਾ“। ਇਕ ਆਵਤਿ ਇਕ ਜਾਂਤ ਸਿਧਾਰਾ ॥੧੮॥ ਤੋਰੇ ਆਨ ਰਜਤ- 
ਪਣ ਕੇਰੇਓ । ਬਹੁਤ ਅਸ਼ਰਵੀ ਲੋ ਲੋ ਗੇਰੇਰਜਤ ਹੇਮ ਕੋ ਜਿਤੋ ਖਜ਼ਾਨ॥ 
ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਾਰੋ' ਸਿਰ ਧਰਿ ਆਨਾ ॥੧੯॥ ਬਹੁਰ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਾਨਾ। 

€ਲਯਾਵਹ ਅਬਹਿ ਜਵਾਹਰ ਖਾਨਾ? । ਲਜਾਵਨ ਲਾਗੇ ਮੁਕਤਾ ਹੀਰੇ । 
ਗੇਰੇ ਸਲਿਤਾਂ ਜਲ ਮਹਿੰ ਤੀਰੇ" ॥ ੨੦ ॥ ਕੰਚਨ ਚਾਂਦੀ ਕੇਂ ਬਹੁ ਬਾਸਨ । 
ਹੇਮ ਜਰਾਉ ਲਯਾਇ ਸੁ ਦਾਸਨਿ/ਡਾਰਤਿ ਹੈਂ ਸਭਿ ਗਰਤ ਮਝਾਰੇ । ਲੋਪ 
ਹੋਤਿ ਨਹਿ ਪਰਹਿੰ ਨਿਹਾਰੇ ॥ ੨੧ ॥ ਜੇਤਿਕ ਸਿਖ ਸੈਗਤ ਤਹਿ ਪਾਸ । 
ਕਰਹਿ ਕਾਰ ਜਿਮ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । ਪੁਨਹਿ ਸਿਲਹਖਾਨਾਂ ਮੰਗਵਾਇਵ। 
ਬਹੁਤ ਮੋਲ ਕੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸੁਹਾਇਵ ॥੨੨॥ ਕੰਚਨ, ਮੁਸ਼ਟ ਜਰਾਵ ਜਵਾਹਗ 
ਖੰਡੇ ਖੜਗ ਦੁਧਾਰੇ -ਜ਼ਾਹਰ । ਮੁਕਤਾ ਹੀਰੇ ਜਰੇ ਜਿ ਸੈਗ । ਇਸ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਅਨਿਕ ਨਿਖੰਗ ॥੨੩ ॥ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸਰਾਸਨ ਕੀਮਤ ਮਹਾਂ । ਸਭਿ 
ਉਠਾਇ ਕਰਿ ਲਯਾਏ ਤਹਾਂ/ਤਬਿ ਇਕ ਸਿਖ ਨੇ ਪਨਚ”? ਉਤਾਰਾ। ਕਟ 
ਲਪੇਟ ਕਰਿ ਵਾਂਪੜੋ ਸਾਰਾ ॥੨੪॥ ਕੀਨ ਦੁਰਾਵਨ ਭਲੇ ਬਨਾਇ।ਬ੍ਰਿੰਦ 
ਸਰਾਸਨ ਡਾਰੇ ਆਇ । ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੌ ਸੋ ਜਾਨਾ । ਨਿਕਟ ਸਿੱਖਕ ਭਾ 
ਤਬਹੁ ਬਖਾਨਾ ॥੨੫॥£ਕਟ ਸੋਂ ਕਹਾਂ ਲਪਟਨ ਕਰਿਯੋ?? ਸੁਨਤਿ ਬਾਕ 
ਕੋ ਸੋ ਉਰ ਡਰਿਯੋ। ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਕੀਨਸਿ ਬਿਨਤੀ। “ਸੁਨਹੁ ਪ੍ਰਭੂ ! 
ਮੈਂ ਠਾਨੀ ਗਿਨਤੀ ॥੨੬॥ ਮਮ ਕਮਾਨ ਕੌ ਪਨਚ ਪੁਰਾਨਾ। ਸ਼ੱਤ੍ਨਿ 
ਲਰਹਹਿ ਜਿਸ ਬਾਨਾ । ਇਹੀ ਜੇ ਟੂਟ ਜਾਇ ਜਿਸ ਬਾਰੀ । ਤਬਹਿਂ ਚਵਾ- 
੧ਉਹ (ਹੁਕਮ) ਸੰਨ ਲੀਤ।=ਕਹਿ ਕਹਿਕੇ ਮੰਗਾਯਾ ਸੀ।ਏਸਿਰਾਂ ਤੇ ਧਰ ਧਰਕੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ 
ਹਨ । $ੰਗੁਰਾਂ ਅਗੇ ਜੇ ਟੋਆ ਸੀ ਤਿਸ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । “ਘਰ ਤੋਂ ਨਦੀ ਤਕ ਇਕ 
ਅਕਤਾਰ ਬੱਬ ਗਈ (ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ) । =ਰੁਪੱਯਾਂ ਦੇ ਤੋੜੇ ਲਿਆਕੇ ੇ [ਤੋੜ=ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਦੀ 
ਬੈਲੀ, ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ] । “ਜਵਾਹਰਖਾਨੇ_ ਵਿਚੋਂ ਜਵਾਹਿਰ ਲਿਆਓ । 
ਦਕਿਨਾਰੇ ਖੜੋਕੇ । ੯ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਘਰ । "”ਦਿੱਲਾ । 

#ਪਾਟ=ਸਰ। _ 1ਪਾ:-ਇਨ। 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ। ___ ( ੫੫੩੮) ਥਿਤੁ ੫ । ਅੱਸ ੨੨, 

`ਵਹੁੰ ਇਹ ਗੁਨ ਧਾਰੀ ॥ ੨੭ ॥ ਰਹਤਿ ਪੰਬ ਕੀ ਨੀਤਿ ਲਰਾਈ । ਚਹੁਂ- 
ਦਿਸ਼ ਬਿਥੋ ਸ਼ ਤ ਸਮੁਦਾਈ”। ਬੋਲੈ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਅਵਿਤੇਸ਼। ਇਹ ਪੁਜਾ 
ਕੀ ਹੈ ਸਭਿ ਅੱਸ਼ੋਂ ॥ ੨੮ ॥ ਬਿਖ ਸਮਾਨ ਸਭਿ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੈ । ਹੀਨ 
ਬੀਰਤਾ ਕਰਤੀ ਜੋ ਹੈਂ।ਦੋਨੋ ਲੋਕਨਿ ਕਰਤਿ ਬਿਗਾਗ ਲੋਨਹਾਰ ਕੇ ਪੁੰਨ 
ਨਿਵਾਰਂ ॥੨੯॥ਜਪੁ ਤਪੁ ਐਂਚਿ ਲੇਤਿ ਇਸ ਭਾਇ । ਪੋਲਤੀਲ ਤੇ ਜਲ 
ਜਿਮ ਜਾਇ। ਇੱਤਰਾਦਿਕ ਕੋ ਕਰਹੁ ਬਿਬੇਕ” । ਔਗੂਨ ਇਸ ਮਹਿ 
ਲਖਹ ਅਨੋਕ? ॥ ੩੦ ॥ ਸੁਨਤਿ ਸਿੱਖ ਸੋ ਥਰਹਰ ਕਾਂਪਾ । ਚਰਨ ਪਰਜੋ 
ਬਖਸ਼ਾਵਨ ਆਪਾ । ਪ੍ਰਭੂ ਲਗੋ ਅਬਿ ਰਾਵਰਿ ਸ਼ਰਨੀ । ਮਾਫ ਅਵੱਗਕਾ 
ਇਹ ਮਮ ਕਰਨੀ ॥੩੧॥ ਨਾਮ ਗ਼ਰੀਬਨਿਵਾਜ ਤੁਮਾਰ।ਅਧਮ ਉਧਾਰਨ 
ਬਿਰਦ ਤੁਮਾਰਾ” । ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨ । “ਤਯਾਂਗਹੁ ਪਨਜ਼ 
ਧਰਹੁ ਇਸ ਥਾਨ ॥ ੩੨॥ ਵਸਤੂ ਅਪਰ ਕੋਸ਼ ਮਹਿੱ .ਜੋਤੀ । ਪਹੁੰਚਹੁ 
ਤੂਰਨ ਆਨਹੁ ਤੇਤੀ । ਕੋਸ਼ਪਤੀ ਕੋ ਸੈਗ ਉਚਾਰਨਿ“ । ਸਭਿ ਸਥਾਨ 
ਤੋਂ ਹੇਰਿ ਸੈਭਾਰਨਿ੬॥ ੩੩ ॥ ਸਭਿ ਨਿਕਾਸ ਸਿੰਘਨ ਕਰ ਦੇਹ” । ਖਰੇ ਨ 
ਹੋਵਹਿ ਲਕਾਇ ਅਛੇਹੁ” . ਗੁਰ ਘਰ ਕੋ ਬਡ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨਾ । ਕਿਸ ਤੇ ਹੋਇ 
ਸਸਕਹਿ ਪਰਮਾਨਾਂ॥੩੪॥ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਵੋਵੈਂ । ਮਹਾਂ ਅਨੂਠੀ 
ਵਸਤੂ ਜੋਵੈਂ।ਤੂਰਨ ਦੌਰਿ ਦੌਰਿ ਕਰਿ ਆਨਹਿੰ । ਕੈਚਨ ਆਯੁਧ ਰਜਤ 
ਮਹਾਂਨਹਿਮ੩੫॥ਜਬਰ ਜਵਾਹਰ ਜੋਤਿ ਜਗੇ ਤੇ।ਜਲ ਮਹਿ ਗੇਰਤਿ ਆਨਿ 
ਤੁਝੇਤੋ੯ । ਐਸੋ ਕੌਨ_ਹੁਕਮ”ਕੋ ਹੋਰਹਿ । ਗੁਰੂ ਤਜਹਿ ਤਿਸ ਸੈਗ੍ਰਹਿ 
ਲੋਰਹਿ'” ॥ ੩੬ ॥ ਅਨਗਨ ਸਿੱਖ ਅਨਗਨਤੀ ਵਾਰੀ। ਅਨਗਨ ਧਨ 
ਆਨਤਿ ਜਲ ਡਾਰੀ! । ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਤੋ ਢੌਰਤਿ ਜਾਂਹੀ । ਆਇ ਸ਼ੀਘੂ 
ਤਹਿ ਬਿਲਮਤਿ ਨਾਂਹੀ ॥੩੭॥ ਮੈਧਯਾ ਲਗ ਢੋਵਨ ਗਨ ਕਰਿਯੋ । ਨੀਠ 
ਨੀਠ ਕਰਿਤੇ ਤਬਿ ਭਰਿਯੋ । ਜਬਿ ਸਭਿ ਆਇ ਚੁਕਜੋ ਅਸ਼ਬਾਬ । ਸਭਿ . 
ਦਿਨ ਧਰਤੇਂ ਰਹੇ ਸ਼ਿਤਾਂਬ ॥ ੩੮ ॥ ਸਭਿ ਕੋ ਸ਼ਰੀਮੁਖ ਤੇ ਫੁਰਮਾਯੋ“ਅਬਿ 
ਤੋਂ ਸਰਬ ਪਦਾਰਥ ਆਯੋ । ਸਭਿ ਮੈਗਤਿ ਅਬਿ ਡੇਂਰੇ ਚਲੋ । ਬਿਸਰਾਮਹੁ 
"ਇਸ ਦਿ ਲੈ ਨੂੰ ਫੜਕੇ ਚੜ੍ਹਵਾਂਗਾ। ਮੈਸ:ਗੁਣ=ਚਿੱਲਾ [1 ੧ੇਜੋ.ਘੀਰਤ। ਤੋਂ ਹੀਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । 
੩ਪੋਲੀ ਤੀਲ ਵਿਚ ਦੀ ਜਿਵੇ ਜਲ ਖਿੱਚ ਲਈਦਾ ਹੈ । “ਵਿਚਾਰੋ । “ਜਾਕੇ ਕਹੋ । $£ ਭਾਲਕੇ 

ਵੇਖਕੇ । “ਸਿੰਘਾਂ ਹੱਥੀਂ ਭੇਜੋ । “ਅੰਦਾਜ਼ਾ । ੯ਫੇਤੀ ਛੇਤੀ ਲਿਆਕੇ . '?ਗੁਰੂ (ਜਿਸ਼ ਧਨ ਦਾ) 
ਤੜਾਗ ਕਰਨ (ਤੇ ਸਿੱਖ) ਉਸ ਦਾ ਸੈਗ੍ਰਹ ਲੋੜੇ (ਐਸਾ ਕੌਣ ਸਿੱਖ ਹੈ) । 

ਐਪਾ:-ਪੁਨਨਿਹਾਜ਼ਿ । ।ਪਾ:-ਡਾਰੀ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੫੩੯) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰ੧ ੨੨, 

ਤਨ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦਲੋ ॥ ੩੯ ॥ ਇਮ ਕਹਿ ਗਮਨੇ ਗੁਰ ਗੋਸਾਈਂ' । ਸਿੰਘ 
ਸਮੂਹ ਸੈਗ ਸੁਖ ਪਾਈ । ਸੁੰਦਰ ਸਦਨ ਬਿਰਾਜੇ ਆਇ।ਸਭਿ ਸਿਖ ਪਹੁੰਚੇ 
ਨਿਜ ਨਿਜ ਥਾਇ ॥ ੪੦ ॥ ਜਬਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਾਤਿ ਹੁਕਮ ਕੋ ਦਯੋ । ਪਰਥਤ 
ਪਤੀ ਦੂਤ ਸਨਿ ਲਯੋ । ਲਿਖਿ ਕਰਿ ਸੁਧ ਤਤਕਾਲ ਪਠਾਈ । “ਗਾਡਕੋ 
ਧਨ ਸਲਿਤਾ ਜਲ ਬਾਈਂ?॥ ੪੧॥ ਸੁਨਿਕੈ ਸ਼੍ਰੋਨ ਮੂਢ ਲਲਚਾਨੇ । ਭਏ 
ਤਿਮਰ ਆਏ ਤਿਸ ਥਾਨੇਂ । ਗਯੋ ਦੇਖਿ ਤਿਨ ਥਾਇ ਬਤਾਈ" ।“ਇਹਣਾਂ 
ਧਰਜੋ ਕੋਸ਼ ਸਮੁਦਾਈ”॥੪੨॥ ਸੁਭਟ ਸਨੱਧ ਬੱਧੇ ਕਰਿ ਠਾਂਢੇ । ਪੁਰਿ ਦਿਸ਼ 
ਕਰੇ ਲਰਨ ਹਿਤ ਗਾਵੇ । ਲਗੇ ਸੈਂਕਰੇ ਖੋਜਨਿ ਤਹਾਂ । ਨਹਿ ਜਾਨੈ' 
ਮੂਰਖ ਹੈ ਕਹਾਂ ॥੪੩॥ ਸਭਿ ਜਾਮਨਿ ਲੌ ਥੋਜਤਿ ਰਹੇ । ਨਦੀ ਬੀਚ ਜਹਿਂ 
ਜਹਿੰ ਜਿਨ ਕਹੇ। “ਇਸ ਥਲ ਬੈਠੇ ਗੁਰ ਦਿਨ ਸਾਰੇ । ਤਿਨ ਆਵੀ 
ਸਗਰੋ ਧਨ ਡਾਰੇ” ॥੪੪॥ ਜਾਰਿ ਮਸਾਲੈ' ਖੋਜਤਿ ਰਹੇ । ਖਨਹਿੰ ਮ੍ਰਿੱਤਕਾ 
ਜਲ ਮਹਿ ਲਹੇ । ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਤਿ ਸੋ ਉਠਿ ਕਰਿ ਗਏ। ਰਿਦੈ ਬਿਸੂਰਤਿ ਜਨੁ 
ਲੁਟ ਲਏ॥੪੫॥ਚਵਜੋ ਦਿਵਸ ਸਿਖ ਦੇਖਨਿ ਆਏ।ਬਹੁਤ ਸਥਾਨ ਗਰਤ 
ਖਨਵਾਏ' । ਖੋਜ£ ਸੈਂਕਰੇ ਮਨੁਖਨਿ ਕੋਰਾ। ਇਤ ਉਤਿ ਬਿਚਰੇ ਸੋ ਸਭਿ 
ਹੇਰਾ ॥ ੪੬॥ ਇਮ ਅਵਿਲੋਕਿ ਗਏ ਗੁਰ ਪਾਸੀ । ਸਤੁੱਦ੍ਵ ਤਟ ਕੀ ਬਾਤ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ“ਖਨੀ ਥਾਉ ਤਹਿੰ ਦੂਰ ਘਨੌਰੀ ।ਘਨੀ ਪੋੜ= ਲੋਕਨਿ ਕੀ ਹੇਰੀ? 
॥੪੭॥ ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ । “ਹੈ ਪਹਾਰੀਏ ਨਰ ਅਨਜਾਨ॥ 
ਸਭਿ ਮਾਇਆ ਅਸਬਾਬ ਜੁ ਰਾਸੀ” । ਹਮ ਸੌਂਪਜੋ ਸਤੁੱਦ੍ਵ ਕੋ ਪਾਸੀ ॥ 
੪੮॥ ਧਰੀ ਥ੍ਰੋਹਰ” ਹਮ ਸਭਿ ਸੈਭਾਗਿਰਹਿ ਚਿਰਕਾਲਹਿ ਇਸੀ ਮਬਾਰ । 
ਪੰਥ ਹਮਾਰੋ ਪ੍ਰਗਟਹਿ ਭਾਰੋ । ਪ੍ਰਿਥੀ ਰਾਜ ਲੋ ਕਰਹਿ ਉਦਾਰੋ ॥ ੪੯ ॥ 
ਸਿੰਘ ਪੁਰਖ ਜਨਮਹਿ ਬਲਿ ਭਾਰੀ । ਮਹਾਂ ਤੋਜਸੀ ਰਿਪੁਨਿ ਪ੍ਰਹਾਰੀ । 
ਤਿਸ ਕੇ ਹਿਤ ਹਮ ਨੋ ਇਹ ਰਾਖੀ।ਸੋ ਆਵੈ ਇਸ ਕੋ ਅਭਿਲਾਖੀ ॥੫੦॥ 
ਲੋਹਿ ਅਮਾਨਤ ਅਪਨੀ ਆਇ । ਪਹੁੰਚਹਿ ਸਮਾਂ ਸਕਲ ਬਨ ਜਾਇ। 
ਨਹੀਂ ਅਪਰ ਕੇ ਇਹ ਕਰ ਆਵੈਜੇ ਕਰਿ ਜਤਨ ਅਨੇਕ ਬਨਾਵੈ॥੫੧॥ 
"ਬਕਾਨ `ਲਾਹੋ । “ਹੁਕਮ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ (ਧਨ ਨੁੱਫਣ ਦਾ) । “ਦੋ ਦੇਖ ਗਿਆ ਸੀ (੮੩) 
ਤਿਸ ਨੇ ਥਾਂ ਦੱਸੀ । ਜਿੱਏ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਹਿਆ। “ਪਦੇ ਹੋਏ ਟੋਏ (ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਈ।। 
੬ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ । “ਸਾਰਾ ਹੀ । “ਅਮਾਨਤ [ਪੰਜਾ:, ਧਰੋਹਰ=ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਅਮਾਨਤ ਰੱਖੀ 
ਸ਼ੇੋ]। #ਪਾ:=ਕੋ । 



ਸ਼੍ਰ ਫਚ ਪਰਤਾਪ ਸਰਜ । ' (੫੫੪੦ ) ਚਿਤੁ ੫ । ਅੱਸੂ ੨੩, 

ਜਿਤਨੋ ਧਨ ਰਾਰ ਸਲਿਤਾ ਭਾਰਾ । ਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਕਿਛੁ ਗਿਨਜੋ ਬਿਚਾਰਾ! 
ਨੋ ਕਰੋੜ ਨਗਦੀ ਠਹਿਰਾਯੋ। ਵਸਤ ਮੋਲ ਕਛੁ ਨਹਿੰ ਨ ਲਖਾਯੋ॥੫੨॥' 
ਕੈਚਨ ਕੀ ਕਛੁ ਗਿਨਤੀ ਨਾਂਹੀ । ਮਹਾਂ ਜਵਾਹਰ ਮੋਲ ਨ ਤਾਂਹੀ । ਗੁਰ 
ਘਰ ਜਹਿਂ ਲਖਮੀ ਤਹਿ ਰਹੇ” । ਤਿਸ ਕੀ ਗਿਨਤੀ ਕਹੁ ਕੋ ਕਹੇ॥੫੩ ॥ 
ਇਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਰੁਚਿਰ ਬਿਲਾਸ। ਪਠਨਿ ਸੁਨਨਿ ਕੋ ਕਰੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । 
ਸਦਾ ਬਿਅੰਤ ਅੰਤ ਜਿਸ ਨਾਂਹੀ । ਸੈਖਯਾ ਕਰਨ ਕੌਨ ਤਿਨ ਚਾਹੀ॥੫੪॥ 
ਇਤਿ ਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿਂਬੇ ਪੰਚਮ ਹੁਤੇ 'ਸੜੋਂਦਵ ਮੈ ਦੁੱਬਧਰਨ' ਪ੍ਮੈਗ ਬਰਨ? ਨਾਮ 
ਦ੍ੋਇੰਸਤੀ ਯਹ ॥੨੨॥ ਕੜੇ. [ਫਕੀਰ ਫੁ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬੁੱਕ ਭੇਟਾ ਲਿਆਇਆ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਕ ਬਿਰ ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਗਨ ਸੈਗਤਿ ਚਲਿ ਆਇ । ਪਰੀ 
ਰਹੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਚਾਹਿ] ॥ ੧॥ ਰੌਪਈ॥ ਕਰੀ ਮੇਵਰੇ 
ਸੁਧਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੌ । ਸਮੈਗਤਿ ਦਰਸ ਮਨੋਰਥ ਉਰ ਕੋ।ਘਨੀ ਬਟੋਰਨ ਹੈ 
ਚਲਿ ਆਈ । ਬੀਤੇ ਕੇਤਿਕ ਦਿਵਸ ਇਥਾਈ” । ॥੨॥ ਸੁਨਿ ਕਲਗ਼ੀਧਰ 
ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ ।“ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਾਤ ਕੋ ਸਭਿ ਕਿਛ ਤਯਾਰੀ । ਬੈਠੇ ਸਭਾ ਸਥਾਨ 
ਪਿਛਾਰੀਨੈ। ਕਹਿ ਦੀਜਹਿ ਜਹਿਂ ਕਹਿਂ_ਨਰ ਨਾਰੀ? ॥ ੩॥ ਸੁਨਤਿ 
ਹੁਕਮ ਇਮ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਈ । ਉਠੇ ਪ੍ਰਾਤਿ ਸੇਵਕ ਸਮੁਦਾਈ । ਅਨਿਕ 
ਬਰਨ ਕੇ ਕਰੇ ਬਿਛੋਨੇ । ਹੇਮ ਪ੍ਰਖੇਕ ਡਸਾਯਹ ਲੌਨੇ” ॥੪॥ ਆਸਤਰਨ 
ਕੇ _ਸਹਿਤ ਸੁਹਾਵਤਿ । ਸੇਜਬੈਦ ਸੁੰਦਰ ਛਬਿ ਪਾਵਤਿ । ਕਟ ਸੋਂ ਕਸਿ 
ਨਿਖੰਗ ਸ਼ਮਸ਼ੋਰ । ਧਨੁ” ਕਰਿ ਗਹੇ ਬਨੇ ਸਮ ਸ਼ੇਰ ॥੫॥ ਆਨਿ ਬਿਰਾਜੇ 
ਸਭਾ ਸਥਾਨ । ਸਿੰਘ ਪੁੰਜ ਕੋ ਲਗਜੋ ਦਿਵਾਨ।ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੁਧ ਸੈਗਤਿ 
ਪਾਈ । ਹੁਮ ਹੁਮਾਇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਆਈ ॥੬॥ ਅਨਿਕ ਅਕੌਰਨਿ ਕਹੁ 
ਅਰਪੰਤੀ । ਬੈਦਤਿ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਪੁਜੇਤੀ£ । ਬਡੀ ਭੀਰ ਹੋਈ ਗੁਰ 
ਤੀਰ । ਰੁਤਿ ਗਰਮੀ ਕੀ ਸ੍ਰੇਦ' ਸਰੀਰ॥੭॥ਸਿੱਖਨਿ ਢਿਸ਼ ਤੇ ਹੁਇ ਅਰ- 
ਦਾਸਕਲਗ਼ੀਧਰ ਪੁਰਵਹਿੰ ਉਰ ਆਸ&।ਚਹੁੰਦਿਸ਼ ਮਨ੍ਜ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਖਰੇ। 
ਜ਼ਰੀ ਦੋਜ਼ ਬਰ ਬਿਜਨਾ ਵਿਰੇ ॥ ੮ ॥ ਚਾਮਰ ਚਾਰ ਚਲਾਚਲ ਵੋਰਹਿਂ । 
ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਕੇ ਮਨ ਗੁਰ ਚੋਰਹਿੰਪਕਰਤਿ ਖੁਸ਼ੀ ਸਿੱਖਨਿ ਪਰ ਭੂਰੀ । ਜਿਸ 
-੧ਗਾਵ, ਜਿੱਥੇ ਰੁਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਓਥੇ ਤਾਂ [ਲਖਮੀ ਵਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । "ਦਰ । ਧਨੁਖ । ੯੯ ਜਦੀ 
ਹੈ। ਘੜ੍ਹਕਾ। ੰ ਦੁਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । `__ ਸੈਂਪਾ=ਇਕ । _1ਮੈ ਸਾਖੀ ਦੀ ਇਹ ੭੮ਵੀਂ 
ਸਾਖੀ ਹੈ । 3੫੦” ਕੋ ਚਾਇ । ਉਪਾ:-ਮਬਾਰੀ । ][ਪ੪-ਅਰਦਾਸੇ । 



ਘਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । (੫੫੩੧ ) ਰਿਟੁ ੫ । ਅੰਸੂ ੨੩, 
ਤੋਂ ਸਕਲ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ॥ €॥ ਤਿਸ ਛਿਨ ਇਕ ਫਕੀਰ ਮੱਦਾਰੀ"। 
ਆਯਹੁ ਬਲ ਤੋਂ ਭੀਰ ਮਝਾਰੀ । ਬਿਸਦ ਇੰਦ ਲੋ ਵੁਲਨਿ ਮੰਜੁਲ' ।ਭਚਿ 
ਕਰਿ ਦੋਨਹੁੰ ਕਰ ਕੋ ਅੰਜੁਲ ॥ ੧੦ ॥ ਪਹੁੰਚੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਜੂਰ । 
ਚਲਹਿ ਸਰੋਦ ਜਿਹ ਕਾਂਯਾ ਭੂਰ$। ਨਗਨ ਅੰਗ ਤੇ ਦੌਰਤਿ ਆਯੋ । ਬਡੀ 
ਭੀਰ ਚੀਰਤਿ ਨਿਕਸਾਯੋ॥੧੧॥ ਫੁਲ ਗੁਲਾਬ ਚੈਬੇਲੀ ਕੋਰੇ । ਧਰੀ ਭੇਟ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗੇਰੇ ਰੇਬੈਦਨ ਕਰਿ ਜਬਿ ਠਾਂਢੋ ਹੋਯੋ । ਸ਼ਰੇਦ ਸਨੇ ਕਲਗ਼ੀਧਰ 
ਜੋਯੋ॥ ੧੨॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਬੋਲੋ ਅਵਿਲੋਕਿ। “ਸਾਂਈਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ! 
ਇਤੋ ਕਸ਼ਟ ਕਿਉ ਤਨ ਕੋ ਦੀਨੋਂ । ਲਯਾਵਨ ਫੂਲ ਜਤਨ ਬਹੁ ਕੀਨੋਂ ॥ 
੧੩॥ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਮ ਸਭਿ ਸੈਤਨ ਕੋਰ।ਭੇਟ ਅਹੈ ਸੋ ਹਮ ਨੋ ਹੇਰਾਂ। ਇਕ 
ਜਾਨਯੋ ਤਬਿ ਭੇਂਦ ਨ ਕੋਈਂ“। ਦੁਬਿਧਾ ਜਿਸ ਉਰ ਮਾਨਹਿੰ ਢੋਈ? ॥ 
੧੪॥ਰਿਦੇ ਅਨੰਦ ਫਕੀਰ ਮੰਦਾਰੀ। ਹਿਤ ਉੱਤਰ ਕੇ ਚਤੁਰ ਉਚਾਰੀ:- 
“ਦਸਤ ਜੁ ਖਾਲੀ ਰੂਹ ਸ ਸਜਾਹ । ਦਸਤ ਸੁ ਆਮਦ ਵੇ ਪਰਵਾਹ॥ ੧੫॥ 
ਅਵਾਜ਼ ਖ਼ਾਲੀ ਜਹਾਨ ਬਿਪੀਰ ! ਬਦਨ ਸੈਨ ਕਾਫਰ ਬੇਵਜ਼ੀਰ”? । 

[ ਦਸਤ=ਹੱਬ । ਟੂਇ ਸਿਆਹ=ਮੰਹ ਕਾਲਾ ਭਾਂਵ ਸ਼ਰਸਿੰਦਾ । | 
[ ਰੂਹ ਸਿਆਹ=ਆਤਮਾ ਕਾਲਾ, _ਮੈਲਾ ਦਿਲ । | 
ਆਮਦ=ਆਮਦਨ । ਅਵਾਜ਼=?ਦ, ਵੰਗਾਰ; ਸਦਾ। । 
ਬਿਪੀਰ=ਬੇ ਉਸਤਾਦਾ, ਬੇਮੁਰ£ ਦਾ । ਕਾਫਰ=ਜੇ ਦੀਨ ਹੱਕ ਤੇ ਨਾ 
੧ ਟਰੇ, ਭਾਵ ਬੇਦੀਨ । ਵਜ਼ੀਰ=ਜੇ ਕਿਨ ੨ ਭਾਰ [ 
| ਵੰਡਾਉਣ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਟੌਵੇਂ ! ਬੇ ਵਜ਼ੀਰ=ਏ ਮਦਦਗਾਰ । ਨ 

ਬੇ ਆਸ਼੍ਹਾ ਬਦਨ ਸੈਨ=ਮੂੰਹ ਨਵਾ ( ਅ) [ ਫ; 
[ =ਸਰੀਰ] ਸਰੀਰ ਸੁੰਵਾਂ । 

ਅਰਥੋ-ਜੋ ਹੱਬ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰੂਹ ਕਾਲਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੇ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ 
ਝੇ ਪਰਵਾਹ ਹੈ; ਜਿਸ ਦੀ ਜਹਾਨ ਵਿਚ ਸਦਾ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇ ਪੀਰਾ ਹੈ, 
(ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) । (ਝੇ ਪੀਰ ਜੋ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਮੂੰਹ £ਵਾ ਟੰਦਾ ਹੈ €ਹ ਬੇ ਦੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਗੁਚ ਕਹ “ਰੂਹ ਖਾਲਸੀ ਦੀਦਹਿ । ਬਾਜ਼ੀ ਬਰੀਰ ਸਾਂਈ ਮੁਰੀਦਹਿ॥੧੬॥ 
ਡਾ ਕੰਦ੍ਦੀਉ ਦੀਨ ਮਦਾਰ, ਜੇ ਕਨੌਜ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੀ ਸੈਪ੍ਰਦਾ ਦਾ ਫਕੀਰ । ਕੇਰਜ਼ਲ ਤੇ 
ਉੱਜਲ ਫੁੱਲ । ₹ਮੁੜ੍ਹਕਾ ਦੱਲੇ ਸਾਟੇ ਸਰੀਰ 3'। 4(6ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ) ਸਾਡੀ ਭੇਣਾ ਹੈ, (ਸੋਈ 
ਦਰਸ਼ਨ) ਅਸਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ । “ਜਦ ਇਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਦ ਫੇਰ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਾ।!। 
੬ਜਿਸ ਨੇ ਦੇ ਕਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ; ਬਿਧਾ ਹੈ । “ਚਤੁਰ ਨੇ ਕਹਿਆ । ( ਅ ) ਚਤੁ- 
ਰਾਈ ਨਾਲ ਕਿਹਾ । “ਇਸ ਗੁਫਤਗੂ ਦੀ ਫਾਰਸੀ ਇਬਾਰਤ ਸਫਾ ਨਹੀਂ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ। ( ੫੫੪੩ ) ੮੩ ੫ । ਔੰਮੂ ੨੩. 

ਖ਼ੁਦਾ ਖੈਦਾ ਬਗ਼ੈਰ ਹਵਾਇ । ਖ਼ੁਦਾਇ ਚਸ਼ਮ ਸੋ ਬੇਪਰਵਾਹਿ। ਬਦਨ 
ਵੁਰਮਾਨ ਖੁਲਾਸੀ ਜਹਾਨ । ਬੈਦਗੀ ਦਾਰ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ?॥ ੧੭ ॥ 

[੩੦ ਖਲਾਸੀ=ਤੂਹ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਗੀ, ਰੂਹ ਜਿਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈ 01] 

ਭਾਵ ਸਰਬ ਏਧਨਾਂ ਤੋ ਜੋ ਨਿਰਬਧ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

ਦੀਦਹਿ=ਦੇਖੋ ਯਾ ਦੀਦਹ ਬਾਯਦ=ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਚਾਹਿਯੇ । ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਗ । 
ਬਾਜ਼ੀ=ਖੇਲ, ਬਾਜੀਗਰੀ, ਬਨਾਵਟ । ਬਗੈਰ=ਬਿਨਾਂ। | 
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ਖੁਦਾ ਬੈਦਾ=ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ । _ਹਵਾਇ=ਹਿਰਸ, ਲਲਚ; ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ । ॥ 
ਚਸ਼ਮ=ਮੱਖ । ਖੁਦਾਇ ਚਸ ਮ=ਦੱਬ ਤੇ ਹੈ ਤੱਕ ਜਿਸ ਦੀ । | 
| ਬਦਨ ਫੁਰਮਾਨ=ਮੂੰਹ ਦਾ ਹੁਕਮ; ਭਾਵ ਤੋਰਾਂ । ਹ 
ਖੁਲਾਸੀ=ਬੇ ਰੋਕ, ਲ੍ਹਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ । | 

ਬੈਦਗੀਦਾਰ=ਬੈਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । 1 

ਅਰਬ-ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ:-(ਜਿਸ ਦੀ) ਆਤਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਟੋਈ ਹੈ ( ਉਹ) ਦੀਦਾਰ ਜੋਗ ਹੈ 
(ਭਾਵ ਉਹ ਦੂਹ ਸਿਆਹ ਨਚਾਂ) । ਸਾਈਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ( ਉਸ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ) ਬਿਨਾਂ ਹੈ 
ਕਿ ਜੋ ਬਾਜ਼ੀਗਰੀ (ਵਾਂੂ ਬਨਾਵਣੀ ਗੁਰੂ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਵਿਰਤ ਹੈ), (ਕਿਉਂਕਿ) 
ਹੱਬ ਦਾ ਬੇਦਾ ਹਵਾ (ਤਿ੍ਸ਼ਨਾ) ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈਦਾ ਹੈ। (ਇਸ ਲਈ ਕਿ) ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ 
(ਤੱਕ) ਖੁਦਾ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਮੁੰਹ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ 
(ਤੋਰਾ, ਟੁਕਮ) ਜਹਾਨ ਉਪਰ ਏਂਨ੍ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ( ਵੀ ਉਹ ) ਬੈਦਗੀ 
ਵਾਲਾ (ਹੀ, ਪਰਵਾਨ ਹੈ (ਚਾਹੋ ਹੱਥ ਉਸ ਦਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਮਦਨ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ) 

ਸੂਚ਼ਨਾਂ-ਜੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੁੰਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਵਾਕਾਂ ਨੂੰ 
ਵੈਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਬਚਨ ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਦੀ ਵੰਡ ਐਉਂ ਲਗਦੀ ਟੈ:- 

ਫਕੀਰ ਬਚਨ ਗੁਰ ਬਚਨ 
ਦਸਤਜੁ ਖਾਲੀ ਰ੍ਰਹ ਸੁ ਸਿ” ] ਰੂਹ ਖਲਾਸੀ ਦੀਦਹਿ । ਬਾਜ਼ੀ ਬਗੋਰ ਸਾਈਂ ਮੁਰੀਦਹ । 
ਦਸਤ ਜੁ ਆਮਦ ਬੇ ਪਰਵਾਹ ਖੁਦਾ ਬੈਦਾ ਬਨ਼ੈਰ ਹਵਾਇ। ਖੁਦਾਇ ਚਸ਼ਮ ਸੇ ਬੇਪਰਵਾਹ। 
ਅਵਾਜ਼ ਖਾਲੀ ਜਹਾਨ ਬਿਪੀਰ ਬਦਨ ਫੁਰਮਾਨ ਖੁਲਾਸੀ ਜਹਾਨ । 
ਬਦਨ £ਨ ਕਾਫ਼ਰ 'ੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਦਗੀਦਾਰ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ । 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਚਾਰ-ਵਾਰਤਕ ਮਟਿੰਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਾਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਜੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ 
ਆਇਆ ਹੈ ਮੋ ਥੋੜਾ ਹੈ,ਇਿੱਧਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਫ ਹੈ; ਉਹ ਐਉਂ ਹੈ:- 

ਤਬ ਫਕੀਰ ਕਹਿਆ: ਦਸਤ 'ਖਾਲੀ ਟੂਈ ਸ਼ਾਹ । ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਦਸਤ ਖਾਲੀ 
ਪਾਤਸ਼ਾਹ । ਦਿਲ ਖਾਲੀ ਟੂਈ ਸ਼ਾਹ । ਨੂਂ ਸਾਖੀਂ ਵਾਲੇ ? ਇਹ ਬਚਨ ਬਹੁਤ _ਕਠਨ 



ਨ ੨੦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ। ____( ੫੫੪੩ ) ਰਿਤੁ ੫ । ਅਸੂ ੨੩, 
ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹੋ ਬਚਨ ਕਵਿ ਜੀ ? ਲਗ ਪਗ ਰਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਬ ਭਾਵ 
ਉੱਤੇ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰਵੇ' ਅਰਥ ਬੀ ਲਾਉਣ -ਦਾ ਜਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਇਸ ਪੁਕਾਰ ਹੈ:-- 

ਫਕੀਰ ਬਚਨ:- 
੧, ਜੇ ਵਡਿਆਂ ਪਾਸ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਵੇ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ (ਯਾ ਆਤਮਾ ਕਾਲੀ) ਹੈ । 
੨. ਜੋ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕੁਛ ਲੈਕੇ ਆਵੇ ੧ ਬੇ ਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦ। ਹੈ । 
੩. (ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਲੋਂ ਦੀ) ਅਵਾਜ਼ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਜਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇ ਪੀਰ' ਹੈ । 

(ਅ) ਜੋ ਫਕੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਟੁਣਕੇ ਖਾਲੀ ਮੋੜਦਾ ਦੈ ਸੋ ਬੇ ਪੀਰ ਹੈ । 
੪, ਮੂੰਹ ਉਸ ਦਾ ਸੁੰਵ ਹੈ ਕਾਫਰ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹੀਏ ਦੇ ਹੈ । ( ਅ) ( ਨਾਮ ਤੋਂ ) ਸੁੰਢਾ 

ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਖਜਾ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ । 
ਗੁਰਵਾਕ:- 

੫, ਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ (ਤੁਸ) ਆਤਮਾ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਦੇ ? 
(ਅ) ਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ (ਉਹ) ਜੀਵ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ੭੫ ਰੀ 

੬. ਜਗਤ ਰੂਧੀ ਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਰੈਰ ਹੋਕੇ ਸਾਈ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੈ । ( ਅ ) £#ਸਾਰ ਬਾਜ਼ੀ 
ਤੋਂ ਰਹਿੜ ਟੋਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣੇ । 

੭. ਕਾਮਨਾ ਬਿਹੀਨ ਖ਼ੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ । 
ਦੇ. ਜਿ ਹਿਲ ਆ ਸੋ ਬੇ ਪੂਵਾਹ ਹੈ। 
੯. ਗੂਰਾਂ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੀ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਟੇ । ( ਅ) ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦਾ ਫੁਰੇਮਾਨ 

ਮੰਨਦਾ ਹੋ ਸੋ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
੧੦, _ਬੈਦਗੀ ਵਾਲਾ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ ਹੈ । 
ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਹੋਯੋ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਬੋਲਯੋ ਪਰ ੩ ਸਿਉ' ਪੁਨ ਦਰਵੇਸ਼ “ਜ਼ਾਰਤ 
ਮੱਕੇ ਕੀ ਮੈਂ ਮਾਨੀਂ' । ਰੋਜ਼ ਬਿਐਬ ਆਪ ਸ਼ੁਭ ਜਾਨ” ॥ ੧੮ ॥ ਦੀਦਮ 
ਚਸ਼ਮ ਖੁਦਾਇ ਅਲਾਹਿ”। ਖੂਬ ਦਿਦਾਰ ਸੁ ਬੇ ਪਰਵਾਹ । ਏਕ ਬਾਤ 
ਹੈਗੀ ਗੁਨਖਾਨ“ ! ਤੂੰ ਸਾਚੋ ਗੁਰ ਪੀਰ ਜਹਾਨ ॥ ੧੯ ॥ ਬੈਦਾ ਬਦਨ 
ਕਦਮ ਦਰ ਚੂਨਹਿ/,ੂੰ ਖੁਦਾਇ ਬਰਤਹਿੰ ਬਹੁ ਗੂਨ ਹਿੰ।ਏਕ ਦਿਵਸ ਮੈਂ 
ਦਰਿ ਦਰਿਆਉ । ਦੇਹਿ ਥੈਰ ਹਿਤ ਦੀਨਸਿ ਪਾਊ॥੨੦॥ਗੁਸਲ ਕਨਦਾਂ 
"(ਆਪ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ) ਮੱਕੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ £ਨਦਾ ਹਾਂ । ਫਾ: ਜ਼ਜਾਰਤ=ਦਰ॥ ਨ ] 1 “ਅਜ 
(ਬੇਐਬ=) ਪੁੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, (ਮੈਂ) ਆਪ ਭਲੀ ਪੁਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ । “ਮੈਂ? 
ਖ਼ੁਦਾਇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦੈ । ਆਪ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦਾ ਬੜਾ (ਦੰਗ) ਦੀਦਾਰ ਹੈ। ੯5 
ਗੁਨਖਾਨ | ਇਹ ਇਕ ਗਲ਼ ਦੈ । 5ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਮੁਖ(ਵਿਚ ਪਾਂਵਦਾ ਹਾਂ/ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਦ) 
ਧੂੜੀ। “ਤੂ ਖੂਦਾ ਹੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੈਗਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਹੈਂ । “ਦਰਿਆਉ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੀ 
ਸੂ ੫ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰ ਰਖਿਆ (ਸ਼ਨਾਨ ਲਈ) ੯ਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਸੈਂ (ਜਦ) ਟੁੱਬੀ ਲਾਈ । 



ਰਹ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੫੪੩ ) - ਰੁਤ ੫। ਲੰਸੂ ੨੩ 

ਮੈਂ ਭੁਬਕ ਲਗਾਈ । ਦੇਕ ਪੁਰਖ ਤਬਿ ਦੀਨ ਦਿਖਾਈ । ਲੇਕਰਿ ਦੂਰ 

ਗਯੋ ਮੁਝ ਸੋਈ । ਮਮ ਮਨ ਭਰਮ ਖਾਬ ਸਮ ਹੋਈ" ॥ ੨੧॥ ਤਹਾਂ 

ਪਹੁੰਚਿ ਇਕ ਦੇਖੀ ਦਾਰਾ । ਜਿਸ ਕੇ ਤਨ ਮਹਿ ਜੀਵ. ਹਜ਼ਾਰਾਂ” । ਮੰਦਰ 

ਅੰਦਰ ਸੈ ਲੋ ਗਈ। ਮਮ ਸਨਮਾਨ ਕਰਤਿ_ ਬਹੁ ਭਈ ॥ ੨੨॥ ਪੂਜਾਂ 
ਕਰਿ ਅਕੌਰ ਮੁਝ ਦੀਨਿ। ਪੁਨ ਇਕ ਪੁਰਖ ਬਿਲੌਕਨ ਕੀਨਿ। ਬਹੁ ਬਾਹੂ 
ਬਹੁ ਬਦਨ ਸੁਹੈਲੋ”। ਨਾਗ ਲਪੇਟੇਂ ਮਨਹੁ ਸਪੇਲੋ“॥ ੨੩॥ ਮੋਹਿ ਸੈਗ 

ਬੋਲਜੋ:-ਸੁਖਸਾਈ“-।ਮੁਬ ਤੈ ਕਛੂ ਨ ਜਾਨਜੋ ਜਾਈਂ। ਕਹਕੋ ਤਬੈ-ਮੈਂ 

ਨਹੀਂ ਪਛਾਨੋ, ਕੋ ਤ੍ਰੰ, ਕੈਂਜੈ ਕਰਤਿ ਬਖਾਨੋ ?-॥੨੪॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਕਹਸੋ 
ਮੈਦੇਸਾ ਰੂਰਾਂ।-ਦਸਮੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੁ ਗੁਰ ਪੂਰਾ।ਤਿਨ ਢਿਗੁ ਖਹੁੰਚਹੁ ਕਰਰੁ 
ਬਤਾਵਨ । ਨਉਂ ਕਰੋਰ ਅਰੁ ਲਾਂਘ ਪਚਾਂਵਨਿ ॥ ੨੫ ॥ ਦਰਬ ਤੁਮਾਰੋ 

ਅਬਿਂ ਕੋ ਧਰਿਯੀਮੋਹਿ ਭਾਰਜਾ ਕੋ ਢਿਗ ਪਰਿਯੋ। ਦਸ ਕਰੌਰ ਅਰ ਸੱਤਰ 

ਲਾਂਖਾ । ਦੁਤੀ ਭਾਰਜਾਂ ਕੇ ਦਢਿਗ ਰਾਖਾਂ ॥ ੨੬ ॥ ਦੇਹਿ ਕੋ ਧਰਜੋ 

ਤੁਮਾਰੋ੧ਕਿਉਂ ਕਰਿ ਤਿਸਕੀ ਬਾਤ ? ਉਚਾਰੋ”"। ਉ ਸਵਾ ਕਰੋਰ ਭਯੋ 

ਸੰਭਿ'।ਵਾਧੋ ਸਰਿੰਤ” ਲੀਜੀਐ ਸੋ ਅਬਿ ॥੨੭। ਕੌ ਸਭਿ ਧਨ ਕੋ ਲੀਜੈ 
ਛੋਸ਼ਥਹਹੁ ਤੁਸੀਂ' ਜਾਂਹਿਂ ਲੋਹ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ੇਸ਼''। ਦੇਨਦਾਰ| ਮੈਂ ਰਾਵਰਿ ਏਹੋ 

ਜਹਿੰ ਜਬਿ ਚਾਹੋ ਤਹਿੰਤਬਲੋਹੋ-॥੨੮॥ਹਸਕਰਿਸ਼੍ਰੀਪ੍ਰਭੁਗਿਰਾ ਅਲਾਈ। 

“ਭਲਾ ਫਕੀਰ ਭਲਾ ਸੁਨਿ ਸਾਈ" ! ਜਾਨ ਲੀਨ ਹਮ ਸਰਬ ਸੈਦੇਸਾ । 
ਸਮੁਬਯ ਪਾਛਲ ਪ੍ਰਥਮ ਅਸ਼ੇਸ਼ਾਂ॥੨੯॥ਸੁਨਿ ਫਕੀਰ ਹੁਇ ਦੀਨ ਬਖਾਨੰ। 

“ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਹੁ ਜਬਾ ਹਮ ਜਾਨੰ' । ਤਹਾਂ ਨ ਭੇਦ ਪਛਾਨਜੋ ਕੋਈ । ਇਹਾਂ 

ਆਪ ਭਾਖੀ ਗੰਘ ਗੋਈ"॥੩੦॥ਤਹਾਂ ਖਾਬ ਸਮ ਕਛੂ ਨ ਜਾਨਾ।ਕੁਛ.ਮੇਰੋ 
੧ਜੂਪਨੇ ਵਾਂਗ ਬਾਂਵਲ ਪਿਆ । “ਇਸ: । 5ਨੱਛ ਕੱਛ ਆਦਿ । “ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਹੁਤੈ ਮੁਖ 

ਦੁਹਣੇ । “ਮਾਟੋ ਸਪਾਬੇ ਨੇ ਨਾਗ ਲ£ ਟੇ ਹਨ । $ਉਹ ਨੇਟੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ:-ਹੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਟੁਖ 

ਹੈ ? (ਅ! ਹੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ (ਗੁਰੂ ਜੀਓ | ) । “ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਠੁਛ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗੇ । “( ਉਸ ?) 

ਕਿਹਾ ਨੁੰਦਰ ਸਨੇਹਾ । ਦਤੁਹਾਂੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੇ । "“ਭਾਵ ਦੱਸੇ 

ਉਸ ਦਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ੯"ਉੱਨੀਂ “ਸਵਾ ਕੋੜ (=ਸਵਾ ਵੀਹ ਜੋੜ) । ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ 

ਹਿਸਾਬ ਇਉਂ ਹੈ-੯੫੫੦੦੦੦੦ । ੧੦੭੦੦੦੦੦੦=੨੦੨੫੦੦੦੦੦। "“ਂਜਾਵ 

ਬਿਆਜ ਸਤ । “੧ਮਾਰਾ । '%ੋਹੈ ਭਲੇ ਵਕੀਰ ਸਾਈ' >ਣ (ਲਿਆ ਦੈ) ਭਲਾਂ । (ਅ) ( ਭਲਾਂ 

ਭ਼ਲਾਣ) ਬਹੁਤ ਭਲਾ, ਸੁਣ ਲਿਅ-ਹੈ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ । "“ਗੁਪਤ ਟੱਖਕੇ ਕਹੀ । 
€ਪੁਟ=ਲਹਹੁ । 1ਪਾ:-ਦੇਨਹਾਰ । _੍ਰਪਾ:-ਏਵੋ । 



। ਘੂਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੫੪੫) _ -ਰੁਤ %। ਅੰ ੨੩, 

ਬਸ ਚਲਕੋ ਨ ਸਜਾਨਾ।ਤੁਮ ਅਥਿ ਕਰੁਨਾ ਕਰਿ ਸਮੁਝਾਢਕਚਾਂ ਬਾਤ ਏ 
ਸਕਲ ਬਤਾਵੋ ??॥ ੩੧॥ ਬਿਨੈ ਸੁਨਾੰਤਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰੀ । ਪੁਰਖ 
ਉਦਧਿ'; ਸਤੁੱਦ੍ਵ” ਸੋ ਨਾਰੀਦੂਜੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸੁ ਦਾਰਾ। ਤਿਨਹੁੰ ਸੁਨੇਹਾ 
ਤੋਹਿ ਉਚਾਰਾ ॥੩੨॥ ਸੈ ਲੇਖਾਂ ਹਮ ਸਮਬਹਿ ਸਾਗ । ਦਰਬ ਇਕੱਤਰ ਜੁ 
ਧਰਜੋ ਉਦਾਰਾ । ਸਿਖ ਪੁੱਤ੍ਰਾਂ ਕੋਲੋ ਹਮ ਦੈਹੈ”। ਜਿ ਪੰਥ ਜਗ ਐਹੋ 
ਬਿਰਧੈ ਹੈ ॥੩੩॥ ਰਾਜ ਕਰਨ ਕੀ ਲਾਇਕ ਹੋਵਹਿ ਅਵਲੀ ਤੋ ਦਸ਼ਣਨ 
ਕੇ ਖੋਵਗਿਤਿਨ ਮਹਿ ਏਕ ਸਿੱਖ ਹਰੈ ਭਾਰ।ਤਿਸ ਹੱਥੀਂ ਲੋਖਾ ਹੁਇ ਸਾਰਾ 
॥ ੩੪॥ ਸੋ ਲੋਵੈ ਨਿਜ ਮਾਤਾ ਸਹਤਿ“। ਸਮੁਝਹਿੰਗੀ, ਲੇਖਾ ਹੈ ਮਹਿਤ । 
ਇਸੀ ਹੇਤ ਦੈ ਬਾਰ ਉਚਾਰਾ।ਭਲਾ ਭਲਾ ਜੀ ਜਾਨੋ ਸਾਰਾ ॥ ੩੫॥ ਹੈਗਾ 
ਸੱਚੁ ਫਕੀਰਹਿ ਸਾਂਈ । ਸਭਿ ਹਮ ਸਮੁੜਯੋ ਜਥਾ ਬਤਾਈ? । ਸੁਨਤਿ 
ਫਕੀਰ ਝੁਕੜੋ ਕਰਿ ਨਮੋ । ਬਨਿ ਹੇਤ ਕਹਜੋ ਤਿਹ ਸਮੋ॥ ੩੬॥ “ਮੋ 
ਕਹੁ ਲਾਭ ਕਹਾਂ ਕਛੁ ਹੋਵ।ਦੌਰਸ਼ਨ ਰਾਵਰ ਕੌ ਬਰ ਜੋਵਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗ਼ੀ- 
ਧਰ ਤਬਿ ਮੁਸਕਾਏ । “ਪੰਥ ਬਿਖੈ ਤੁਮ ਉਪਜਹ ਆਏ ॥ ੩੭ ॥ ਤੁਮ 
ਭੀ ਤ੫ ਕੋ ਫਲ ਹੁਇ ਜੇਤਾ। ਭੋਗਹੁ ਭੋਗ ਹਰਖ ਕਰਿ ਤੋਤਾ । ਕਰੋ ਰਾਦ 
ਕੋ ਲੋ ਕਰਿ ਧਰਨੀ । ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਕੀਨਸਿ ਕਰਨੀ” ॥ ੩੮ ॥ ਕ੍ਰਿਪਾ- 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਕੋ ਜਾਨਿ ਫਕੀਰ । ਪੁਨ ਬੋਲਜੋ ਜੁਤਿ ਬਿਨੈ ਗਹੀਰ । ਭਉਜਲ 
ਤੇ ਪ੍ਰਭੁ ਹਮਹਿ ਬਚਾਵੋ । ਭੋਗ ਰੋਗ ਸਹਿੰ ਨਾਹਿਨ ਪਾਵੋ॥੩੯॥ ਸੱਚੁ ਹੱਕ 
ਸੋਂ ਮੋਹਿ ਮਿਲਾਵੋ” । ਜਿਸ ਤੇ ਆਵਾਗਵਣ ਮਿਣਾਵੋ”। ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ 
ਮਾਲਕ ਬੋਲੋ । “ਸਾਂਈ ਜੀ ! ਪਰ੍ਭੁ ਪੂਗ ਤੋਲੋ ॥ ੪੦ ॥ ਦੌਰਰਾ ॥ ਭਾਣਾ ਹੈ 
ਇਸ ਰੀਤਿ ਕੋ ਕਿਸ ਬਿਧਿ ਮਿਟੈ ਨ ਕੋਇ।ਹੁਕਸੈ ਅੰਦਰਿ ਸਭਿ ਕੌ ਬਾਹਰ 
ਹੁਕਮ ਨ ਕੋਇ ॥੪੧॥ ਤਲ ਤ੍ਰੱਮਤ ਊਪਰ ਮਰਦ ਦੋਨੋ ਕੋ ਦਰ ਜੋਇ । 
ਵੈਸਲ ਦੀਦਮ ਚਸ਼ਮ`ਸਭਿ ਸਾਬਤ ਰਹੈ ਨ ਕੋਇਂ”॥ ੪੨॥ ਸੁਨਿ 
"ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ-ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਾ ਦੱਲੀ । “ਓਹ ਪੁਰਖ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ । ₹ਸਤਲੁਜ । "ਸਿੱਖਾਂ ਪੁਤ੍ਰਾਂ 
ਨੂੰ ਲੋਕੇ ਦਿਆਂਗੇ । “ਮਾਤਾ ( ਧਰਤੀ ) ਸਮੇਤ ਆਪ ਓਹ ਲਵੇਗਾ ( ਰੁਪੱਯਾ) । (ਅ ) ਉਸ ਦੀ 
ਆਪਣੀ ਮਾਤ' ਵੀ ਨਾਲ ਦੇਵੇਗੀ । <ਹੇ ਫਕੀਰ ਸਈ' /ਏਹ ਸੱਚ ਹੈ । “ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿ= , 
ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਓ । "(ਮੇਂ ਇਹ) ਫੈਸਲਾ ( ਦਰਗਾਹ ਦਾ ) ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਕਿ (ਤੇਰੇ 
ਉਪਰ) ਮਰਦ (ਰੱਬ) ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 2 ਰੇ ਤਲੇ ਤੀਮਤ (ਮਾਇਆ) ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵ ੨ ਮਾਇਆ ਵਿਚ 
ਅਲੇਪ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਵੇਂ ਗ।(ਇਸ ਹੁਕਮਦੀ ਗੇਲਨੂੰ ਮਮਝੇ ਬਿਨਾਂ)ਕੋਈਸਾਬਤ ਨਹੀ'ਰਹਿੰਦਾ 

[ਭਾਕੀ ਟੂਕ ਛਈ ਦਖੇ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਹਠ।ਛੁਗ` 

#ਪਾ:-ਤਬ੍। 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੫੪੬ ) ਰੁਤ ੫। ਸੱਛੂ ੨੪. _ 

ਕਲਗੀਧਰ ਕੋ ਬਚਨ ਖੁਸ਼ੀ ਭਯੋ ਮਨ ਮਾਂਗਿਜਿਤ ਇੱਛਾ ਤਿਤ ਕੋ ਗਯੋ 
ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਚਾਹਿ ॥ ੪੩ ॥ ਇਤਿ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਥੇ ਪੰਚਮ ਨੁਤੇ 
“ਦਰਵੇਸ਼” ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਚਨ” ਨਾਮ ਤ੍ਰੇ ਇੰਸਤੀ ੰ ਸੂ ॥ ੨੩॥ 

੨੪. [ ਕਵੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨੌਤਰ]। 
ਦੋਰਰਾ ॥ ₹ਸੁਪਤੇ[ ਨਿਸ ਮਹਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵਤਿ ਕਰਿ ਖਾਨ । 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮਹਿ ਉਠੇ ਕੀਨੋ ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨ ॥੧॥ ਚੌਪ੬॥ ਬਸਤ ਸ਼ਸਤ੍ਰ 
ਕੋ ਪੰਹਰਨਿ ਕਰਿਕੈ।ਸੁੰਦਰ ਅੰਗ ਬਿਕੂਖਨ ਧੰਰਿਕੈ।ਸਭਾ ਬਿਖੈ ਕਲਗ਼ੀ- 
ਧਰ ਆਏ । ਚਾਮੀਕਰਿ ਪ੍ਰਸੋਕ ਜਿਸ ਥਾਏਂ ॥ ੨॥ ਆਸਤਰਨੇ _ਮ੫- 
ਮਲ ਕੌ ਕਸਿਯੋ । ਜਰੀ ਸਹਿਤ ਰ੍ਰੀਫਨ ਯੁਤਿ ਲਸਿਯੋ। ਤਿਸ ਪਰ ਬਿਰੇ 
ਬਿਸਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ । ਆਇ ਖਾਲਸਾ ਗਨ ਤਿਸ ਕਾਲਾ ॥ ੩॥ ਨਮੋ ਕਰਤਿ 
ਅਰੁ ਏਠਤਿ ਹੇਗੇਲਗਜੋ ਦ੍ਰਿਵਾਨ ਆਨਿ ਤਿਸ ਬੇਰੇਹੇਮਲਸ਼ਟਕਾ ਧਾਰਨ 
ਕਰੇ । ਆਗੇ ਚੋਬਦਾਰ ਤਹਿਂ ਖਰੇ॥੪॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਬਿ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾਂ । 
“ਗੁਨੀ ਕਵੀਸ਼ੁਰ ਪੰਡਤਿ ਨਾਨਾ । ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੋ ਹਕਾਰਿ ਲੇ ਆਵਹੁ । 
ਜੀਹਿਂ ਜਹਿੰ ਡੇਰੇ ਤਹਾਂ ਸਿਧਾਵਹ? ॥੫॥ ਸੁਨਿਕੈ ਸਭਿ ਤਤਕਾਲ ਬੁਲਾਏ। 
ਤਿਨ ਕੋ ਦੈ ਹੋਂ ਨਾਮ ਬਤਾਏ। ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਪੁੱਤਰ ਕਵਰੇਸ਼ਦ੍ੋਣਪਰਬ ਜਿਨ 
ਕੀਨ ਅਸ਼ੇਸ਼' ॥ ੬॥ ਗੁਣੀਆ; ਸੁਖੀਆ; . -ਬੱਲਭ ਆਂਯੋ । ਧਕਾਨ 
ਸਿੰਘ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਯੋ। ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕੁਛ ਔਰ ।ਬੇਦਤਿ ਭੇ 
ਸੋਢੀ ਸਿਰਮੌਰ॥੭॥ਸਾਦਰ ਬੈਠੇ ਸਭਾ ਮਬਾਰੀਸਭਿ ਪ੍ਰਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਗਿਰਾ 
ਉਚਾਰੀ । “ਤਮ ਸਗਲੇ ਬੁਧਿਵੈਤਿ ਬਿਸਾਲੇ । ਕਰਹੁ ਬਿਚਾਰਨ ਵਿੱਦਯਾ 
ਜਾਲੇ ॥ ੮ ॥ ਕਹਿੰ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਪਾਵਹਿ ਪ੍ਰਾਨੀ ? ਕਿਮ ਨਿਸਪਤਿ ਮੈ 
ਸ਼ਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨੀ" $ ਕਿਮ ਗੋਡੇ ਪਰ ਪਾਗ ਰਖੰਤੇ ? ਕਿਮ ਚੀਤੇ ਪਾਛੇ 
ਬੁਕਿਖਤ”? ॥ ੯॥ ਚੂਨ" ਪਕਾਵਨ ਜਥਿ ਹੀ ਲਾਗੇ । ਤੋਰਿ ਪਿਛੇ ਕਿਮ 
"ਜਿਸ (ਕੋਸ਼ੇਦਾਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ  ਕੁਵਰਸ਼) ਨੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਦ੍ਰੇਣ ਪਰਬ ਸਾਰਾ ( ਭਾਸ਼ਾ ) ਕੀਤਾ 
ਸੀ। ਕਿਉਂ ਚੰਦ੍ਮਾ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਦਾਸ਼ ਹਨ ? ੧ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੋਂ -ਕਿਉਂ ਬੁੱਕਦੇ ਹਨ । 

[ਖਾਲਸਈ ਬੋਲਾ:, ਚੀਤਾ ਭਜਾਉਣ=ਪੇਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ] । ਆਟਾ । 
ਇਹ ਸੇ ਸਾਖੀ ਦੀ ੮੪ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਹੈ । `ਪਾ=-ਸੁਪਤਹਿ। 

[ਪਿਛਲੇ ਪੈਨੇ ਦੀ ਟੂਕ ਦੀ ਬਾਕੀ] 

ਭਾਵ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ । (ਅ) ਉਪਰ ਮਰਦ (ਅਕਾਸ਼) ਹੈ; ਤਲੇ ਤ੍ਰਰੀਮਤ ( ਧਰਤੀ ) ਹੈ 
ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜੋ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਔੱਖੀਂ ਭਿੱਠਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 
ਰਹਿੰਦਾ, (ਭਾਵ ਸਾਈਂ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਬਿਨ) ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ । ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰਵਾਕ 
ਵਲ-ਦੁਇ ਪੁੜ ਚਕੀ ਜੋੜਿਕੇ ਪੀਸਣ ਆਇ ਬਹਿਠੁ ॥ ਜੇ ਦਰਿ ਰਹੇ ਸੁ ਉਬਰੇ ਨਾਨਕ ਅਜਬੁ 
ਡਿਠੁ।' (ਵਾ੪ ਮਾਝ ੧. 



ਹੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ। (੫-੪2) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰਜੂ ੨੪. 
ਜੋਰਤਿ ਆਗੇ" $ ਰੁਖ਼ ਬਿਗੈਰ ਕਿਉ' ਬੋਲਨ ਕਰਿ ਹੈ ? ਧਨੂ” ਫੈਕਾਰ 
ਕਰੈਂ ਕਿਉ' ਨਰ ਹੈ '? ॥੧੦॥ ਕਹਹੁ ਤਮਾਕੂ ਕਿਉ ਨਹਿ ਛੁਹੈਂ ? ਕਥਾ 
ਦਰਾਦਸ਼ੀ ਕਿਮ ਨਹਿ ਕਹੈਂ?।ਇਮ ਸ਼੍ਰੀਸਤਿਗੁਰਤੇ ਸਭਿ ਸੁਨ ਨੈਕਵਿਕੁਵ- 
ਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਥਮ ਹੀ ਭਨੈ॥੧੧॥ਦੋਹਰਾ ॥ ਖਾਇ ਸਕਲ ਰਸ” ਅੰਨ ਤੇ ਦਪਟੇ 
ਨਾਰੀ ਭਾਵ! । ਘੂੰਮ“ ਨੀਦ ਪੀਛੈ ਪਚੇ। ਜੀਵ ਕਲਾ ਛੁਟ ਦਾਵ੧੨॥ 
ਵੁਰੇ ਸੁਪਨ'ਸਭਿ ਜੰਤੁ ਕੌ ਸਾਚ ਝੂਠ ਮਨ ਬੂੜਿ।ਇਤਨੀ ਜਾਨੀ ਗਜਾਨ 
ਤੋ,ਤਾੰਖਰ ਤੁਮਰੀ ਸੂਝ'?॥ ੧੩ ॥ ੯ਬਲਭ: “ਕਾਲਸ਼ ਪਾਪ ਵਲ ਗੋਤਮ 
ਪਤਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮਸਸਿ ਉਠਾਇ ਰਿਖਿ ਨ੍ਰਾਣ ਕੌ ਕਾਮੀ ਬਾਸ਼ਵ ਮੀਤ੯॥੧੪॥ 
ਗੁਨੀਆ£ਜਾਨੂੰ ਜਾਨਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਠੌਰ ਵਰ ਈਸ਼"। ਮੀਤ ਪਾਗ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ 
ਗੋਡ ਲਾਗ ਸੁਖ ਸੀਸ ॥੧੫॥ ਮੁਖੀਆ:ਤੈਤਰ ਮੰਤ੍ਰ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ 
ਕੈ ਹੇਤ।ਬੂਕ ਕੀਏ ਹਤਿ ਹੋਤਿ ਹੈ ਜਾਂਤੇ ਕੀਨਾ ਚੇਤਿ”॥੧੬ਮਗੁਰਦਾਸ: 
“ਦਾਸ ਪਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਹੈ ਮਿਟੈ ਤੁਮ ਸ਼ਰਨ ॥ ਤਵਨ ਕ੍ਰਿਪਾ ਬਿਨ 
ਅਹੈਮਤੀ ਬੋਲਤ ਪੀਤੀ ਹਰੰਨ”6$”॥ ੧੭॥ ਸੈਨਾਪਤਿ ਕਹਿਤਾ ਪਇਹੀ 
“(ਤਾਉਣ ਦੇ) ਅਗੋਂ ਆਣਾ ਤੋੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । _'ਧਨੁਖ਼ਦਾ ਸਕੂਨ ਸੁਣਿਆਂ। 
$ਜ਼ਾਰੇ ਅੰਨ ਆਦਿ ਰਸ ਖਾਕੇ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ (ਨੂਖਮ)ਭਾਵ ਦਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । “ਰਮ ਹੋਕੇ।੬ ਅੰਨ 
ਪਚੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦੁ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵੇਕਲਾ (ਅੰਨ ਰਸ ਦ) ਦਬਾ ਤੋਂ ਛੁਟ ਜਾੰਦੀ ਹੈ । 
“ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਜੇ ਬੂਠਾ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੱਚ ਸਮਬਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆਪਨੂੰ ਖਬਰ 
ਹੈ ,ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ) $ ੯ਬੱਲਭ (ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ): -(ਚਢ ਦੀ)' ਕਾਲੋਂ ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਹੈ 
ਜੋ ਗੋਤਮ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਨਾਲ ਪੂਹੀਂਤ ਕੀਤੀ ਸੀ (ਇੰਦਰ ਨੇ); ਤਦੋਂ ਚੈਦ੍ਰਮਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਤੋਂ' ਪਹਿਲੇ 
ਉਦੇ ਹੋਕੇ' ਰਿਖੀ(ਗੋਤਮ)ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਕਾਮੀ ਇੰਦ ਦਾ ਮਿੱਤ੍ਰ੍ ਬਣਕੇ/'?ਗੁਨੀਆ 

- (ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ)-(ਵਰ-- ਈਸ਼=ੀਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜ਼ਿਵਜੀ ਦੇ ਸੁੱਧਠੌਰ (ਭਾਵ ਜਟਾਂ ਵਿਦੋੱ ਨਿਕਲੀ) 
ਰੀਗਾ ਨੂੰ ਜਾਨੂ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਪੀ ਲਿਆਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ) ਜਾਨੂ (ਗੋਵੇ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਤੱਤੇ ਗੋਡਾ 
ਪਵਿੱਟ ਮਂਨਿਅ, ਗਿਆ) । "੧(ਦੂਜਾ ਕਾਰਣ) ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਪਗ ਸਿਰ ਸਮੇਤ 
`ਗੋਭਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਤਾਂ ਇਸ ਉਸ ਤੋਂ) ਸੂਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । "ਸੁਖੀਆ (ਕਵੀ ਨੇ 
ਕਿਹਾ):-ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਕ ਸੁਟਿਆਂ ਤੁ ਮੰਤ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਖਯਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 
ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਿਆਂ ਅਪਵਿੰਤ੍ਰੇ ਹੋਈ ਦਾ ਹੈ ਅਪਵਿੰਤ੍ਰੇ ਤੇ ਤੋਤ੍ਰ ਮੰਤ੍ਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਸ 
ਕਰਕੇ ਬੁਕ ਸੂਫਣੀ ਸਭ ਦੇ) ਦੇ ਦੇਤੇ ਵਿਚ ਹੈ । (ਅ) ਕੀਨਾਦੈਤ=ਚੀਤਾ ਕਰਕੇ, ਪਿਛਾਬ ਕਰਕੇ। 
੧੩(ਰਖ ਬਿਗੋਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਉਤਰ) ਗੁਰਦਾਸ (ਨੇ ਕਿਹਮ-ਮੈਂ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ `ਦਾ ਵਾਸ 
ਗੇ, ਆਪਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਅਹੈਕਾਰ ਮਿਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਪਰ) ਜੋ ਜੀ ਤੁਸਾਡੀ ਕਾਂ ਤੋ” 

ਬਿਨਾਂ ਹਨ ਓਹ (ਇੰਨੇ) ਹੰਕਾਰੀ (ਮੂਰਖ) ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਚ) ਪੂੀਤੀ 
ਨਹੀਂ ਬੀ ਹੈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ”ਂਪਾ:-ਨਰ। ਪਾ: -ਪਰੇ। ]ਪਾ-ਜਾਵ। ਉਪਾ:-ਸਰਨ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਥਜ । ( ੫੫੪੮) ਰਿਤੁ ੫ । ਅਸੂ ੨੪. 

ਪ੍ਰਥਮ ਬਰਕਤੀ ਜਾਨ । ਗਨਪਤਿ ਆਦਿ ਮਨਾਈਏ ਆਦਿ ਤਵਨ 

ਕੀ ਕਾਨ"॥੧੮॥ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ“ਟੈਕਾਰ ਕੀ ਸ਼ੱਤ੍ਰਨਿ ਦਯੋ ਵੈਗਾਰ'। ਹੈ ਬਲ 

ਬਿੱਦਕਾ ਜਾਸਕੈ ਆਵੈ ਮਮ ਢਿਗੁ ਸਾਰ”॥੧੯॥ "ਕਲੂਆ-ਤੁਰਕਨਿ ਰਾਜ 

ਜਬਿਰਹਜੋ ਭੂਮ ਪਰ ਛਾਇ । ਜੂਠ ਪਾਨ ਜਪ ਮੰਤ੍ਰ ਫਲ ਹਿੰਦੂ ਕੇ ਛਪ 
ਜਾਇ%੨੦॥ਸਕਲ ਪਾਪ ਜੇ ਭੂਮ ਕੇ ਹਰਿ ਪੈ ਗਏ ਫਿਰਯਾਵਿ।ਕਲ ਮਹਿ 

ਤੁਮਰੀ ਮਹਿ ਹਨਨ ਹਰਿ ਕਹਿ ਸ਼ਰਤ ਕਬ ਬਾਦ' ॥ ੨੧॥ ਨਾਨਕ ਜਾ 

ਤੁਮ ਦਯਾਲ ਹੁਇ ਸਕਲ ਦੌਖ`ਮਿਟੋਂ ਜਾਇ। ਸੈਕਰ ਬਿਦਰ, ਦਾਰਿਦ 

ਬਿੱਪਅਜਮਿਲ, ਕੁਬਜ, ਭਿਲਾਇ” ॥ ੨੨ ॥ ਢੁੱਪ ਹੂਏ ਸਭਿ ਗੁਰ ਕਹੈਂ 

“ਲਕੋ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ! ਤੂੰ ਕਕੋਂ ਬੋਲਤਿ ਨਹਿ ਅਬੈ,ਕਹਿਨ ਹੋਗ 

ਮਮ ਸਿੰਘ?॥ ੨੩ ॥ ਤਬਿ ਮੈਂ ਬੋਲਯੋ ਸਮੁੜਿ ਕੈ “ਮਨ ਪਰਚਾ ਤੁਮ 

ਚਰਨ" । ਸੈਂਡੀ ਕੇ ਕੜਾ ਬਸ ਸਹੀ ਊ ਕਰਤਾ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ” ॥ ੨੪ ॥ 

ਆਠ ਪਹਿਰ ਕੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਬੈਠਿ -ਸਮਰਪਜੋ. ਧਯਾਨ । ਨੱਥ ਹਮਾਰੀ ਕੱਥ 

੧ਜੈਲਪਤ ਨੇ ਕਿਹਾਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ (ਆਣਾ ਤੌਣ ਵਿਚੋਂ ਬਰਕਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕੇ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, 

ਜਿਵੇਂ ਗਣਪਤ ਨੂੰ(ਹਰ ਗਲ ਦ)ਆਦਿ ਵਿਚ ਮਲਾਨੇ(ਉਸਦਾ ਹਿੱਜਾ ਕਵੀਦਾਹੈ ਤਿਵੇਂ )ਤੌਣਵਿਢੇ' 

(ਉਸਦਾ ਹਿੱਸਾ)ਪਹਿਲੋਂ ਕਢੀਚਾ ਹੈ[ ਕਾਨ=ਕੱਢੀਦਾ ਹੈ। 0ਅ)ਤਵਨਕੀ ਕਾਨਆਉਸ ਗਫੇਂਸ਼ ਦ 

ਵਾਸਤੇ । “(ਥਨੁਖ ਦੀ) ਟੈਗਾਰ ਪਹਿਨੇ ਤਾਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਰਾਰ ਏਈਦਾ 

ਦਕਿ””1 ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬਲ ਤੇ ਵਿਵੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਹਾ(ਸ਼ਸਤ ) ਲੈਕੇ ਮੈਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ । 
ਓਕਲੂਆ (ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ) ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਕਾ ਗਿ ਸੀ, (ਉਥੋਂ ) 

ਜੂਠ ਪਾਲ (=5ੰਬਾਕੂ) ਚਲੀ ( ਤਾਂਕਿ ) ਵੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਤ੍ਰ ਜਪਣ ਦਾ ਫਲ ਛਪ ਜਾਵੇ [ : ਕਾ 

ਇਕ ਦੂਦੇ ਦੀ ਜੂਠ ਵਰਤਣਾ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇਂ ਤਮਾਕੂ ਦਾ ਨਾਮ “ਜਠ ਪਾਠ' ਹੈ] । “(ਵਰਾਦਸ਼ੀ 
ਮਬੈਗ ਉਤਰ) ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਹਰੀ ਪਾਸ ਵਰਯਾਦੀ ਹੋਕੇ ਗਏ ਗਿ- ਕਲਛਗ ਵਿਚ 

ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ (ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਸਾਨੂੰ) ਮਾਰਨਹਾਰ) ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੀ .ਨ' ਕਿਹ/ (ਦ੍ਰਾਦਸ਼ੀ 

ਦੈ ਦਿਨ ਮੇਰੀ) ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ (ਇਹ ਫਲ ਦੈਣੋ) ਬਿਰਥਾ ਜਾਏਗੀ, ਭਾਵ ਦ੍ਹਾਵਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ 
ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵਲ ਪਾਂਪਾਂ ਦਾ ਨਾ£਼ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ` ਹੇਵੇਗਾ । ਪਰ ਹੇ ਗੁ ਦੇਵ 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਦੂਸ਼ਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇਂਸੇ ਕਿ ਸ਼ੰਕਰ ਵਰਨੀ ਬਿਢਰ 
ਦੇ, ਦਰਿੱਦ੍ਰੀ -੍ਹਮਣ (ਸੁਦਾਮਾਂ, ਦੇ, ਅਜਾਮਿਲ ਦੇ; ਕੁਬਜਾਂ ਦੇ ਤੇ ਭੀਲਨੀ ਦੇ (੫੫ ਤੁਸਾਡੀ ̀  

ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ਼ ਮਿਟ ਗਏ ਸਨ) । (ਸੂਚਨਾ-ਨਾਨਕ ਕਿੱਸੇ ਕਵੀ ਦਾ ੫੨ ਵਿਚੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ 

ਹ) । “ਸਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਪ੍ਤੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੇਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਅਗੋਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਵਿਚ ਕਥਾ ਕਰੇਗਾ। 
ਅ) ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਬੀ ਕੁਛ ਕਹੁ । "ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ । ੯ਵਾਜੇ ਦੇ ਛੀਹ 

ਵੇਸ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਦੇ ਹੈਂ ਕਰਤਾਰ ਜੀ ! $ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ। _ 



51 ਗੁਬ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । . ੫੫੪੯ 1 ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰਸੂ ੨੪. 
ਕਰਿ ਤੁਮਰੇ ਹਮਰਾ ਗਜਾਨ””॥ ੨੫ ॥ ਸੁਨਿ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ! ਸੁਠਿ ਹਜੇ ਤਬਿ ਹਉ' ਕਹਿ” ਕਰ ਜੋਰਿ“ਸਭਿ ਕੋ ਉੱਤਰ ਅਪ ਹੀ ਕਹੀਏ ਸੈਗਤ ਤੋਰ”॥੨੬॥ਨਬੋਲੇ ਪੁਭੁ ਤਬਿ ਦਯਾਲ.ਹੁਇ: “ਜਨਮ ਜੋਨਿ ਕੂਮ ਜੀਵ। ਨਿੰਦਾ ਵਸ਼ਿ ਏਕਾਂਤ ਚਿਤ ਲਥੈ ਫ੍ਰਸੈ ਸੁਪਨੀਵਾ॥ ੨੭ ॥ ਤਾਰਾ ਗੁਰ ਪਤਨੀ ਭੁਗੀ ਚੈਦ ਕਾਲਖਾ ਦੇਖਿ। ਪਰਨਾਰੀ ਪਰਸਨ ਅਘੀ ਲੋਕ ਦਿਖਾਯੋ ਲੇਖ“॥ ੨੮ ॥ “ਰਾਮ ਲਖੰਨ ਮ੍ਰਿਗੀਆ ਗਏ ਵਿਛਰੇ ਦੋਨੋ ਭ੍ਰਾਤ। ਨਿਸ ਗੋਡੇ ਪਗੜੀ ਧਰੀ ਮਿੱਤ ਕਹਾਨੀ ਬਾਤ ॥ ੨੯॥ ਭਿਆਨ ਮਿਲੋ ਪਰਚਾ ਪਗੜ ਵਰ ਦੀਨਾ ਤਬਿ ਏਹ । ਗੋਡੇ ਪਰ ਦਸਤਾਰ ਧਰਿ ਪਾਂਵਹਿ - ਨਿਰਦੁਖ ਦੇਹਿਂ॥੩੦॥“ਕੂਤ ਜਾਤਿ ਭੂ ਪਰ ਜਿਤੇ ਮੂਤ੍ਰ ਦੋਖ ਮਿਟਿਜਾਇ। 

ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਦੀ ਨੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਝ ਵਿਚ ਹੈ ਗਨ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ (ਦਿਤਾ) ਹੈ । ( ਅ ) ਸਾਡੀ ਨੱਥ ਆਪ ਦੇ (ਕਰ=;) ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਥਨ (ਅਪ ਦੇ ਬਖਸੇ ) ਗਿਆਨ (ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ) । “ਆਖਿਆ । ੧ਇਹ ਸੈਗਤ ਆਪ ਦੀ ਹੈ । $ਜੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਰਮਣ ਤੇ ਅਰ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ (ਅੰਦਰ ਦਬੇ ਸੈਸਕਾਰ) ਟਿੰਦ। ਦੇ ਵੱਧ ਵਿਚ (ਪਿਆਂ, ਜੀਵ ਵਿਤ' ਦੀ ਏਕਾਂਤ ਲਖਕੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ (ਉਹ ਦਬੇ ਮੈਸਕਾਰ) ਭਖਨਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਜ਼ਾਵ- ਇਸ ਜਨਮ : ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ 
ਚਿਤ (ਤੰਘੇ ਮਨ) ਵਿਚ ਪਏ ਮੈਸਕਾਫਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆਕੇ ਜੀਵ ਦੇਖਦਾ ਹੈ । ( ਅ) 
ਜੀਵ ਜਿਵੇ' ਜਨਮ (ਲੋ ਲੋ) ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਵਸ ਏਕਾਂਤ ਟਕੇ ੫ ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪ ਨੂੰ ਭਣਕਦਾ ਲਖਦਾ ਹੈ । “ਗੁਰੂ (=<ਹਸਪਤੀ) ਦੀ ਤਾਰਾ ਨਾਸ ਇਸਤ੍ਰੀ (੯੮ੰਮਂ ਨੇ) ਭੋਗੀ ਸੀ (ਇਸ ਕਰਕੇ) ਦੰਦ ਵਿਚ ਕਾਲਖ` ਦੇਖੀਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਨਾਰੀ ਦੇ ਪਰਸਨ 
(ਨਾਲ) ਪਾਪੀ (ਹੋਇਆ ਦੈਦਮਾ ਹੁਣ) ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ (ਆਪਣੇ ੫।ਪ ਦਾ) ਲੇਖ ਦਿਖਾ ਰਿਹ ਹੈ। 
$ਰਾਮ ਲਛਮਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਗਏ ਤੇ ₹ਨੋਂ ਭਾਈ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵਿੱਛੁੜ ਗਏ, ਸਵੇਟੇ ( ਵੇ 
ਭਰਾ) ਮਿਲ ਪਏ (ਰਾਤ ਨੂੰ) ਪਗੜੀ ਦੇ ਪਰਦੇ (ਦੀ ਗਲ ਬਾਤ ਸੁਣਕੇ) ਇਹ ਵਰ ਤਦੋਂ ਦਿਤਾ 
ਕਿ ਜੋ ਗੋਤੇ ਪਰ ਪੱਗ ਰਖੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਹੀ ਨਿਰਦੁਖ ਕਰ ਲਏਗਾ । ਕਬ ਇਉਂ ਹੈ 
ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਚ ਮਗ ਦੇ ਮਗਰ ਚਾਮ ਲਛਖ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਆਪੋ ਵਿਚ 
ਵਿਛੜ ਗਏ । ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਵੇ” ਸੁਤੇ ਨਹੀਂ ਇਕ ਬਿੱਛ ਨਾਲ ਢੋ ਲਾਕੇ ਗੋਭੇ ਉਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣ) 
ਪਗ ਰੱਖਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਲਛਮਨ ਜੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਰਾਮ ਸਮਬਕੇ ਤੇ ਰਾਮ ਜੀ ਪਗ ਨੂੰ ਲਛਮਣ 
ਸਮਬਕੇ ਪੱਗ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਣਾਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ । ਸਵੇਰੇ ₹₹" ਮਿਲ ਪਏ ਤਾ ਪਗ 
ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੇ ਪਰੇਚਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਤਦੋਂ ਇਹ ਵਰ ਦਿਤਾ ਜੋ _ਗੋਂਭੇ ਪਰ ਪਗ .ਧਟਗਾ 
ਉਸ ਢੀ ਦੇਹਿ ਦੁਖ ਰਹਿਤ ਰਟੇਗੀ । “ਪੁਯਾਯ ਦੇਖੋ ਅੰਕ ੧ ਅਗਲੇ ਸਵੇ ਦਾ । 

“#ਇਹ-8 ਸਾਬੀ ਦੀ ੮੫ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਹੈ । 



ਸਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਘ ਮ੪ਨ। ` ( ੫੫੫੦ ) ਚਿਤੁ ੫ । ਅੱਸੂ ੨੪. _ 

ਥੂਕ ਦਿਏ ਸੁਧਿ ਕਾਇ ਹੁਇ ਪੀਛੇ ਸਹੀ ਬਨਾਇ” ॥ ੩੧॥ “ਪਾਪ ਗੂਸੈ 

ਜਬਿ ਆਨਿ ਕੈ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰੈ ਬਿਧਿ ਆਨ । ਬਿਨਾ ਬੁਲਾਏ ਬੋਲੀਏ ਜਾਂ 

ਬਿਧਿ ਭਲੀ ਨ ਮਾਨਿ”॥ ੩੨॥ “ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਰੋਟੀ ਗ੍ਰਿਹੀ ਦੇਵ 

ਪਿਤ੍ਰ ਹਿਤ ਦੇਨਿ । ₹ ਦ ਉਕਤਿ ਤੇ ਧਰਮਵਾਨਿ ਏਕ ਪਿਛਾੜੀ ਲੋਨਿ” 

॥ ੩੩॥ ਸਗੁਨ ਹੋਹਿ ਸਭਿ ਸੂਰਮੇ ਦੇਵ ਦਾਹਿਨੇ ਹੋਹਿ। ਰਨ ਸ਼ੱਤ੍ਰਨ 

ਕੋ ਸਾਮਨੇ ਕਰੇ ਠੈਕਾਰੀ ਕ੍ਰੋਹਿ” ॥ ੩੪॥ ਚੌਪਈ ॥ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਾਹ ਕੀ 
ਕੋਨਕਾਂ ਹੋਈ। ਪਿਤ ਆਇਸੁ ਕੋ ਲੋ ਕਰਿ ਸੋਈ। ਚਹਿਤਿ ਕੰਤ ਕੋ 

ਕਰਨਿ ਨਿਹਾਰੈਂਪਖੋਜਨਿ ਕਰਹਿ ਨ ਨਿਸ਼ਚੈ ਧਾਟੇ ॥੩੫॥-ਤ੫ ਬਿਸਾਲ 

ਕੋ ਤਾਪਤਿ ਜੋਇ । ਤੇਜ ਸਹਿਤ; ਮਮ ਪਤਿ ਹ੍ਰੈ ਸੋਇ-। ਖੋਜਤਿ ਰਹੀ 

'ਧਰਤੀ ਉਤੇ (ਜਿਏ=) ਜਿੱਏ ਕਿਤੇ ਭੂਤ ਜਾਤੀ (ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਥੇ) ਪਿਸ਼ਾਬ (ਕੋਈ ਕਰ ਏਨੇ 

ਉਸ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਬੈਠਣ ਦਾ) ਦੋਸ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ,ਪਿਸ਼ਾਬ, ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ) ਏਕ 

ਪਿੱਛੋਂ (ਬੁੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਮਗਹੇਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਬਣਾਵੇ ਭਾਵ 2੩ ਆਦਿਕ ਧੋਣੇ ਬੁੱਕ ਸੁਟਣ 

ਕਰੇ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਸ਼ੁਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । “ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਆਕੇ ਗ੍ਰਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤ੍ਰਿਕਾਰ ਦੀ ਬਿਧੀ 

ਆ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੇ ਇਸ ਬਿਧੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਜਾਣੇ ਭਾਵ ਜਦੋਂ 

ਬਿਨ ਬੁਲਾਏ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਾਪ ਉਦੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਨਿਰਾਦਰ ਦੀ 

ਬਿਬੀ ਬਣਨ-ਲਗੀ ਹੇ । ਤਗਰਿਹ਼ਤੀ (ਟਣੀ ਪਕਾਉਣ ਦੇ) ਆਦਿ ਅੰਤ ਵਿਚ (੧ ਰੌਟੀਆਂ) ਦੇਵ 

ਤੇ ਪਤ੍ਰਾਂ ਨਮਿੱਤ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਵੈਦ ਦੀ ਉਕਤੀ ਮਜਬ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮਵਾਨ ਇਕ: ਪਿਛਲੀ 

(ਰੋਟੀ ਹੀ ਲੋਣ । ਭਾਵ ਇਹ(ਕਿ'ਤੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁਕੜਾ ਜੇ ਤੋੜੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ₹ ਵ (ਭੰਗਵਾਂਨ) 

'ਨਮਿੱਤ ਹੁੰਈਂ ਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਕਾਉਣ' ਵਾਲੀ ਤੌਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛਾਂਦਾ ਦੇਵ ਦਾ 

ਕੱਢਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ । ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰ! ਟੁਕੜਾ ਕੱਟਕੇ ਪੇੜਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ_ਪਿਤਰਾਂ 

ਨਮਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਦ । ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੈਦਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੰਹ ਬਾਹਮਣ ਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਜੇ ਆਟਾ 

ਪਹਿਲੋਂ ਕੱਟਕੇ ਤੌਣ ਦੇ ਅੰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਖੀਰ ਪੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧੂ 

ਅਭਜਾਗਤ ਧਰਮ ਅਵਲੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਡਾ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਅਰਬਾਂਤ_੧। 

_ਅਭਤਾਸੀ ਲਈ ਮੰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਪਰ ਲੇਖਕ ਕਟਿੰਦਾ ਹੇ ਇਕ ਪਿਛਲੀ ਟੋਟੀ ` 

.ਜੇ ਹੈ ਧਰਮਵਾਨ ਉਹੋ ਮੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਇਹ ਵੇਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ?, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ 

ਨਮਿੱਤ ਹੈਂਦੀ ਹੈ । “ਜੇ ਰਣ ਵਿਚ ਸ਼ੱਤ੍ਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਧ ਵਿਚ ਭਰਕੇ (ਧਨੁਘ ਦੀ) -ਟੈਡਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸੂਰਮੇਂ ਦੇ ਸਾਟੇ(ਸ਼ੁਭ) ਸ਼ਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 3 ਦੇਵ ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਈ ਹੋ-ਜਦਾ 

ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਗਨ ਵੇਲੇ ਭੀ ਵਾਜੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਵ ਪੂਜਨ ਵੇਲ ਭੀ ਘਟਿ ਆਲ,” 

ਛੇਠੇ, ਕੈੱਸੀ ਆਦਿ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਦੈ, ਸੇ ਧਨਖ ਦੀ ਟੰਕਾਰ ਦੁਵੱਲੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।। 

ਪਕੰਤ ਆਪ ਦੇਖਕੇ ਕਰਨਾ ਢਾਹੂੰਦੀ ਸੀ । 

690 &. 



ਕੀ ( ੫੫੫੧ ) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰਸੂ ੨੪. 
ਬਿੱਪ੍ ਇਕ ਹੇਗਾਂ। ਜਿਨ ਤਨ ਤਾਪਜੋ ਬਹੁਤ ਬਡੇਰਾ ॥ ੩੬॥ ਬੈਦ 
ਮੰਤ੍ਰ ਹਸਤਾਮਲ ਜਾਂਹੀ । ਦ੍ਰਿੜ ਤਪੁ ਰਹੈ ਉੱਛਬ੍ਰਿਤ' ਮਾਂਹੀ । ਗਾਹਕ 
ਕ੍ਰਿਖੀ ਬਾਢ ਲੈ ਜਾਵੈ । ਬੀਨ ਬੀਨ ਦਾਨੇ ਤਹਿੰ ਲਜਾਵੈ ॥ ੩੭ ॥ ਖਾਇ 
ਨ੍ਿਬਾਹਿਨ ਕਰਹਿ ਸਰੀਰ । ਬੇਦ ਖੜੈਗਨ ਬਿਤ ਚਿਤ ਧੀਰਾ । ਤਿਸ 
ਬਿਲੋਕਿ ਅਜਮੇਰ ਕੁਮਾਰੀ । ਤਪ ਬਿਸਾਲ ਕੀ ਨਿਧਿ ਜਿਨ ਭਾਰੀਂ੩੮॥ 
ਬਧਿ ਬਲ ਤੇ ਕਰਿ ਬਿਬਿਧ ਉਪਾਇਆ । ਤਿਸੀ ਬਿੱਪੂ ਸੋਂ ਬਕਾਹ ਕਰਾ- 
ਇਆ। ਦਿਜਬਰ ਕੇ ਉਰ ਅਤਿ ਦੁਚਿਤਾਈ । ਮੈਬੁਨ : ਕਰੇ ਧਰਮ ਬਿਨ- 
ਸਾਈ ॥ ੩੯॥ ਭਾਜਕੋ ਜਾਇ ਨ ਕਿਸਹੂੰ ਦੇਸ਼ । ਇਨਹੁੰ ਰੀਮਤਾ ਥਾਨ 
ਅਸ਼ੇਸ਼” । ਰਹਜੋ ਬਿਚਾਰਤਿ ਬਸ ਨ ਬਸਾਯੋ । ਪਕਰਿ ਮਲੋਛਨਿ 
ਸਦਨ ਸੁਵਾਯੋ“ ॥ ੪੦ ॥ ਦਾਰ _ਕਿਵਾਰ ਅਸੈਜਤਿ_ਕਰੇ । ਨਿਸਾ ਬਿਖੈ 
ਬਾਸੋ ਕਰਿ ਬਿਰੇ । ਇਸ ਬਿਧਿ ਦਿਜ ਬੇਬਸਿ ਭਾ ਜਬੈ।ਬੇਦ ਮੰਤਰ ਕੋ ਪਠਿ 
ਕਰਿ ਤਬੈ ॥੪੧॥ ਕੋਟ ਲੰਹ ਕੋ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਰਚਯੋ । ਤਿਸੇ ਅੰਤਰ 
ਥਿਰ ਹ੍ਰੈ ਕਰਿ ਬਚੋ । ਤਬਿ ਅਜਮੇਰ ਸੁਤਾ ਅਵਲੋਕਾ । ਲੋਹ ਦੁਰਗ ਤੇ 
ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ ਰੋਕਾ॥ ੪੨॥ ਕੁਛ ਨਹਿ ਜਤਨ ਚਲਜੋ ਬਿਤਿ ਰਾਤੀ” । ਖੋਲਿ 
ਕਿਵਾਰ ਦਏ ਪਿਖਿ ਪ੍ਰਾਂਤੀ ॥ ੪੩ ॥ ਬਹੁਰ ਜਾਮਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਜਬੈ । 
ਘਰਿ ਮਹਿ ਰੋਕ ਦਯੋ ਦਿਜ ਤਬੈ । ਥਿਰ ਅੰਤਰ ਸਪਤਨਿ ਕੋ ਕਾਲ । 
ਪਠਹਿ ਅੰਤ੍ਰ ਅਯਕੋਟ ਬਿਸਾਲ' ॥ ੪੪ ॥ ਬਿਨ ਚਿੰਤਾ ਸੁਪਤਹਿ ਸੁਖ 
ਪਾਵੈ । ਭਈ ਕੋਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਸਾਵੈ । ਕੋਤਿਕ ਬਾਸਰ ਇਸ ਬਿਧਿ 
ਕੀਨ । ਨਰ ਨਾਰੀ ਸਭਿਹੈਂ ਸੁਨਿ ਲੀਨ ॥ ੪੫॥ ਤਬਿ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਾਹ ਕੇ 
ਪਾਸ। ਮੜ੍ਰ ਸ਼ਕਤਿ ਦਿਜ ਕਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । ਕਹਯੋ ਮਲੋਛਨਿ ਸਭਿ 
ਸਮੁੜਾਇ (-ਇਿਸ ਕੋ ਜਾਨੋ ਸੁਗਮ ਉਪਾਇ ॥ ੪੬॥ ਤਨਕ ਤਮਾਕੂ 
ਇਸੇ ਪਿਲਾਵਹ। ਸਭਿ ਹਿੰਦੁਨਿ ਕੇ ਮੰਤ੍ਰ _ਨਸਾਵਹੁ । ਕਿਸੂ ਸੰਤ੍ਰ ਕੀ 
ਸ਼ਕਤਿ ਨ ਰਹੈਂ। ਤਨਕ ਤਮਾਕੂ ਹਿੰਦੁ ਜਿ ਛੁ ਛੁਹੈ-॥ ੪੭ ॥ ਅਸ ਮਸਲਤ 
ਕ।ਰਕੈ ਸਮੁਦਾਇ।ਸਭਾ ਬਿਖੈ ਦਿਜ ਲੀਨ ਬੁਲਾਇ । ਸਭਿਨਿ ਮਲੇਛਨਿ 
“ਭਾਵ ਸਿਲਾ ਚੁਗਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ (ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ) । "ਵੇਦ ਦੇ ਖਟ ਅੰਗ 
ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਚਿਤ ਧੀਰਜ ਯੇ । ੧੬ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਸ ਨੇ ਲੇ ਿਆ ਸੀ । “ਇਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪਟੰਚ 
ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ। “ਮਲੋਛਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਘਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ । #ਣਿਕ ਕੇ ਵਾਸਾ ਕਟੇ । “ਰਾਤ ਬੀਤ 
ਗਈ । "ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਰੜਾ ਕੋਟ (ਬਣਾ ਲਵੇ) । ੯ਇਜ ਦੀ ਮੰਤ੍ਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੂਕਾਸ਼ (ਜ਼ਿਕਰ) 
ਲੀ 



ਸੂਰਜ । (੫੫੫੨) ਰਿਤੁ ੫ । ਸੰ ੨੪. 

। ਲਿਕਣ ਬਿਠਾਇ ਤਪੋਧਨ ਲੀਨਾ ॥ ੪੮ ॥ ਕੈਚਨ ਕੋ 
ਦਿਜ ਢਿਖਾਇ ਗੁੜ- ਸੈਗ ਮਿਲਾਯੋ । ਅਪਰ ਬਿੱਪੂ 

। ਤਿਸ ਕੋ ਆਗੇ ਧਰਕੋ ਬਨਾਇ ॥ ੪੯ ॥ ਰਿਘਿ ਪਿਖਿ 
।-ਮੈਂ ਨ ਕਰਹੁੱਦਂ ਇਹ ਅੰਗੀਕਾਰਾ । ਭਲੋ ਕਿ 

ਕੋਈ। ਨਹੀਂ ਸਪਰਸੋਂ ਦੋਸ਼ ਜਿ ਹੋਈ-॥ ੫੦ ॥ ਸੁਨਿ 

ਦਰ ਕਰਨ ਉਚਚੇਤੇ -ਸਕਲ 
ਇਤ ̀ਨਿਹਾਰੇ। ਮਿਲਿ ਪੀਵਤਿ ਹੈਂ ਸ੍ਰਾਦਤਿ ਸਾਰੇ ॥੫੧॥ ਇਸ 

ਕਹਾਂ ਅਵਲੌਕਾ । ਕੈਚਨ ਪਾਵਨ ਕੌ ਬਨ ਹੋਕਾ। ਗੁੜ ਸਨ 
ਮਿਲਨ ਬਿ. ਲੋ ਆਯੋ-। ਇੱਤਕਾਦਿਕ_ਕਹਿ ਕੈ ਬਿਰਮਾਲੋ ॥ ੫੨ ॥ 

ਕਹੇ ਸਭਿਨਿ ਕੋ ਕੀਠਸਿ ਪਾਨ । ਭਈ ਜਾਅਲੀ ਦਿਨ ਜੁ ਬਿਹਾਨ” । 
ਘਰ ਅਜਮੇਰ-ਸਤਾਂ ਕੇ ਗਯੋ। ਤਥਾ ਮੰਤ ਪਠਿ ਕਰਿ ਥਿਰ ਭਯੋ! ॥੫੩॥ 
ਬਨ;ੋ ਨ ਕੋਟ ਮੰਤੁ ਨਹਿੰ ਢੁਰਯੋ। ਬਿੱਪ ਬਿਬਸਿ ਹਰੈ ਕਰਿ ਪੁਨ ਬਿਰਯੋ। 
ਮਿਲਿ ਅਜਮੇਰ ਸੁਤਾ ਨਿਜ ਅੰਗ। ਮੈਬੁਨ ਕਰਯੋ ਤਿਸੀ ਕੇ ਸੈਗ[” 
॥ ੫੪॥ ਜਗਤ ਜੂਠ ਮਹਿੰ ਦੋਸ਼ ਬਡੇਰਾ । ਕਰਯੋ ਬਤਾਵਨਿ ਪ੍ਰਭੁ ਤਿਸ 
੧ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਐਉਂ' ਲਿਖਿਆਂ ਹੈ:-ਪੀਰ ਮਲੋਡੀ ਏੈਠ ਕੈ ਕਰ ਆਦਰ ਬੈਠਾਇ। 

ਇਸੇ ਪੀਚ ਮਨੋਛੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ੨੯ ਅੰਮੂ ਦੇ ਅੰਕ ੯, ੧੫ ਤੇ ੧੭ ਵਿਚ ਆਯਾ ਹੈ । “ਤਪਟ 
ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ । ਬੁੱਕਾ । “ਬੀਤ ਗਿਆ । #ਪਾ:-ਕਬਹਿ । _7ਪਾ:-ਬਿਰਮਯੋ । 
?ਇਹੇ ਜੇਹੀਆਂ ਰਵਾਯਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਥੀਆਂ ਮੈ ਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਕਬ'ਵਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ 
ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਠਨ ਹੈ।ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਦੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਖਕ'ਮੁਅੱਯਟਂਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ” “ਅਜਮੇਰਸ਼ਾਹ” 

ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਆਪ ਨੇ ੧੧੬੬ ਸੈਨ ਈ: ਦੇ ਲਗ ਪੱਗੁ ਹਿੰਦ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦੇ 
ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ । ਇਟ! ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਤਿ ਪੂਚਾਰ ਕੀਤਾ । ! ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਖਾਨਕਾਂਹ ਓਏ ਦੌਣਂ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਂਨ ਅਜਮੇਰ ਸ਼੍ਰੀਫ ਕਟਿੰਦੇ ਹਨ । ਆਪ ਨੇ ਅਜਮੇਰ ਦੇ 

ਸਭ ਤੋ ਵਡੇ ₹੧ਹਮਣ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਦੀਨ ਵਿਚ_ ਆਂਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਮਹਤ ਦੇ ਇਸਲਾਮ 
ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਦੋਣ ਬਾਬਤ ਇਸ ਪੁਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਵਾਯਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਪੀਰ 
ਜੀ ਦੀ ਪੂੰਟ੍ਰੀ ਨੇ ਬੀ ਦੀਨ ਵੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ । ਤਮਾਕੂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 
੧੫੦੮ ਈ: ਵਿਚ ਪਹਿਲੋ ਪਹਿਲ ਯੁਰਪ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਲਗ ਪਗ 

੧੬੦੫ ਈ: ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ । ਇਜੇ ਸਾਲ ਅਕਬਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ । ਉੱਪਰ ਕਥੇ ਪੀਰ 
ਅਜਮੇਰੀ ਮੈਨ ੧ ੩੫ ਵਿਚ ਢੜ ਚੁਕੇ ਸਨ । ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਇਸ ਪੀਰ ਤਕ 
ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਏਠਦਾ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਕਹਾਣੀ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਥਹੁ ਤੇ ਕੀ. 
੫ਰਫਾਹ । ਇਹ ਬੀ ਹੋਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਗਰੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਵਲ ਸੈਨਤ ਟੋਵੇ । ਪਹਿਲੇ ਪੀਰ੍. 

ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੀਰ ਅਜਮੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢੀ ਅੱਠ ਭਾਂ ਪੈ ਗਈ ਸੀ । ੧ 

% : 
ਬੂ 

ਮਿ 2 %%। ਰਵਾ 

ਠੋਕ ਹਾ ਊਂ ਤਤ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੫੫੩ ) ਰਿਤੁ ੫ । ਅਸੂ ੨੫. 

'ਬੇਰ। ਧਰਮ ਹਿੰਦ ਕੋ ਮੰਤ ਸਮੇਤ । ਕਰਮਾਂ ਬਿਨਾਸ਼ਨਿ ਕੌ ਬਡ ਹੇਤ ॥ 
੫੫॥ਚੋਬਦਾਰ ਕਲਜੁਗ ਕੋ ਜਗਮੈਂ'।ਸੌਚ ਆਦਿ ਗੁਨਨਾਸ਼ਕ ਲਗੰਗ ਮੈਂ 
ਅਧਿਕ ਅਪਾਵਨ ਕਰਿਬੇ ਹਾਰੋ।ਕਵਿਨਿ ਸਭਾ ਮਹਿੰ ਗੁਰੂ ਉਚਾਰੋਂ॥੫੬॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਪੰਚਮ ਟੁਤੇ “ਕਵਿਯਨਿ” ਪਸੈਂਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਚੜੁਰ 
,ਬਿੰਸਤੀ -ਸੌਸੂ ॥੨੪॥ ੨੫. (ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰ । ਕਲਿ ਵਰਤਾਰਾ । 
ਦੌਹਰਾ॥ਉਂ'ਤਰ ਅਪਰ ਜਿ ਰਹਿ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਿਨਿ ਬਤਾਂਇਂਪਸੁਨਿਕੈ 
ਜਿਨ ਕਉ ਜ਼ਿਦੇ ਮਹਿ ਨਿਸ਼ਚੈ ਤਤਛਿਨ ਆਇ ॥੧॥£”ਤਾਂ ਰਿਖਿ ਸ਼ੁਭ 
ਗੋਪਦਸੁਵਨਦੀਨਾ ਸ਼੍ਰਾਪਧਨਾਇਮਰਨਕਾਲ ਨਭ ਸ਼ਬਦਹੁਇ ਗੋਕਰਨ) 
ਤਜਿ ਜਾਇ” ॥ ੨॥ ਸਕਲ ਪਾ੫ ਜੈ ਭੂਮ ਮਹਿ ਬਸੇਂ ਆਇ ਪਦ ਮਾਂਝ। 
ਸ਼੍ਰੋਤਾ ਬਕਤਾ ਕੋ ਲਗੈ ਕਬੈ ਨ ਪੂਜ ਕਰਾਂਝ' ॥੩॥ ੯ਅਨੱਧਕਾਇ ਬਿੱਦਜਾਂ 
ਘਥੇ ਸੋ ਬਾਦੀ ਜਗ ਮਾਂਹਿ । ਵਾਰਦ ਆਰਬਲ ਨਾਸ਼ ਹੁਇ ਆਪਦ ਇਹੁ 
੧ਵੱਡ' ਕਾਰਨ ਹੈ । “ਜਗਤ ਵਿਚ ਕਲਜੁਗ ਦਾ ਚੇਬਦਾਰ ਹੈ । ₹ਨੌਚ ਆਦਿ ਦੇ (ਸਾਰੇ ) ਗੁਣਾਂ 
ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾਲ ਲਗਣ ਨਾਲ ਰੀ । ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿਚੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀਂ 
ਨੇ ਕਿਹਾ । “ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ । #ਜਿਨ! ਉਨਾਂ ਨੰ । “ਉਸ ਖ਼ੁਡ ਰਿਖੀ ਨੇ ਗਊ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤ 
ਭਾਵ ਤਮਾਕੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਸਮੇਂ' ਸਰਪ ਦਿਤਾ ਜੇ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ (ਹੋਕੇ ਸੁਣਾਈ ਵਿਤਾ ਕਿ ਤਮਾ 
ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ) ਸ਼ੁਭ ਕਰਨੀ ਛੱਭ ਜਾਏਗੀ । ਮੋ ਸਾਘੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਅੰਸੂ ਵਾਲੇ ਰਿਘੀ 
ਜਦ ਤਮਾਕੂ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮੰਤ੍ਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਅਗਲੀ ਫ਼ੁਗ- ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ “ਤਾਂ ਰਿਖ 
ਸੁਤ"''?'ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਘੀ ਸੁਤ ਨੇ ਸ੍ਰਾਪ ਦਿਤਾ । ਜਿ੧ ਤੋਂ ਨਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ 
ਸੂਰਜ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਅੰਜੂ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਹੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਹੈਤੂ ਕਈ ਗਿਆਨੀ ਇਸ ਵੋਹੇ 
ਦਾ ਹੋਰ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਯਮਦਗਨੀ ਨੌ ਜਦੋਂ ਸਹੇਸ੍ਰ ਬਾਹ ਨੂੰ ਕਾਮਧੇਨ ਗਾਂ, ਜੇ ਉਸ 
ਨੇ ਸੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਮਾਂਗਵੀ ਮੰਗਾਈ ਸੀ ਨਾਂ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਗਊ ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱ ਚਲੀ । ਸਹਸ ਬਾਹੂ 
ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆਂ ਗਊ ਦੇ ਪੈਰੋਂ' ਲਹੂ 'ਢੱਠਾ ਮਿਸ ਤੋਂ ਤਮਾਕੂ ਉਪਜਿਆ, ਸਹੇਸ੍ਰ_ ਬਾਹੂ ਨੇ 
ਯਮਦਗਨੀ ਦਾ ਸਿਰ ਕਟ ਦਿਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ.ਹੋਈ ਕਿ ਤਮਾਂਕੂ ਵਰਤਣ ਵਾਨੀ 
ਦੀ ਗੋ ਕਰਨੀ ਨਸ਼ਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ [ਗੋ ਕਰਨੀ=ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਕੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਡ ਕਰਨੀ ਯਾ ਵੇਦ 
ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ_ ਕਰਨੀ] । "ਭੂਮੀ ਦੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਹਨ ਉਹ ਤਮਾਕੂ ਵਿਚ ਆਕੇ ਵੱਸਣਗੇ, 
(ਉਸ ਤਮਾਕ ਪੀਣ ਵਾਲ) ਵਕਤਾ (ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ' ) ਜੇ ਸ੍ਰੋਤਾ ਕੱਬਾ_ਸੁਣੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ 
ਲੱਗਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ (ਐਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ).ਪੂਜਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੇ । [ ਪਦ ਵਾ ਭਾਫ ਹੈ;-ੋ 
ਪਦ ਸੁਵਨ=ਤਮਾਕ | | ਟੂਕ-ਅੰਗੇ ੨੯ ਅੰਸੂ ਵਿਚ ਇਸ ਛਿਕਰ ਦਾ ਪਤਾ .ਸਕੈਧ ਮਹਿਤਾ 
ਵਿਚੋਂ ਵਿਤਾ ਹੈ (ਦੇਖ ਅੰਸੂ ੨੯ ਅੰਕ ੪) ਤੇ ਸਕੰਧ ਮੈਹਿਤਾ /ਵਚ ਐੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ;-ਦਾਤਾਰੈ 
ਨਰਕੰ' ਯਾਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੋ ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੂਕਰਾ । ਅਰਥਤ-ਤਮਾਗੂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਢਾਨੀ ਨਰਕ 
ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤਮਾਕੂ ਪੀਣ ਹਾਰ ਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰ ਬਣੇਗਾ । ₹ਦ 
ਅਗਲੇ ਸਫੇ ਦਾ ਅੰਕ ੧ । `__ #ਪਾ:=ਗਰਲੋ। 



ਮੀ ਗੁਰ ਪ੍ਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____(੫੫੫੪) ____ਰਿਤੂ੫। ਸੰਧੂ ੨੫. 
ਓਹੁ ਆਹਿ” ॥ ੪॥ ₹ਰਜ ਨਾਰੀ” ਤਕਾਗਨ ਬਨੈ ਤਜੈਂ ਰਾਂਡ ਕਾ ਭੋਗ। 
ਬਿਨ _ਬਜਾਹੀ, ਅਨਰੁਚ ਤ੍ਰਿਯਾ" ਤਯਾਰੈ ਕੁਲ ਅਰੁ ਰੋਗੰ॥੫ ॥ ਸੌਚੇ 
ਸ਼ੇਖ ਜਲ ਅਸੁੱਚ ਹੁਇ'3 ਨਿਗੁਰੇ ਕਰ ਅਪਵਿੱਤਾਂ । ਸਾਨ, ਸੁਪਚ ਜੂਠਾ, 
ਅਲ੫, ਘਟਿ ਬੈਧ, ਜਲ ਅਸਿਤ” ॥੬॥ ਐਸੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸੁਚ ਸੈਕਰ 
'ਮਲਿਨ ਨ ਜੋਗ। ਸ਼੍ਰੋਤਾ ਸਨਿ ਨਾਰਕ ਪਸੂ ਹਾਨ; ਕੁਲੀਨੀ ਜੋਗ” ॥੭॥ 
“ਜੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਨੇ ਦਿਨ ਵਿੱਦਯਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ (ਭਾਵ ਹਰੀ ਦੀ ਕਬਾ ਕਰੇਗਾ) ਉਹ ਜਗਤ ਵਿਚ 
ਬਗੜਾਲੂੰ ਬੋਣੇਗਾ,ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਿੱਦ ਪਏਗਾ,ਉਮਰਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਏਗੀ । ਇਹ ਤੇ ਉਰ (ਭਾਵ ਸਾਰੀਆਂ) 
ਅਪਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ [ ਅਨਅੱਧਕਾਈ=ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਸ-ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਨਾਂ ਵਿਵਰਜਤ ਹੈ । 
ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨਂ-। ਸੋਆਮ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ਟਮੀ, ਚੌਦਸ, ਅਮਾਵਸ ਤੇ ਪੂਰਣਮਾ ਹਨ, ਅਰ ਏਕਮ 
ਵੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮਬੀ ਜਾੰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਪਿਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦ੍ਰਾਦਸ਼ੀ. ਨੂੰ ਕ੩੧. ਮਨ੍ਹੇ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆਂ ਸੀ। ਏ£ ਉਤਰ ਨਾ ਪਨ੍ਨ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਆਏ ਹਨ]। “ਚਿਤੂ ਵਾਲੀ ਇਸਤ੍ਰੀ । 
ਬਜਿਸ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੀ ਰੁਚੀ (ਤੋਗ.ਵਿਚ) ਨਾ ਦੋਵੇ । (ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦੀ (ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਤੇ) 
ਰੋਗਣ ਭਾਵ ਬੀਮਾਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਬੀ ਤਿਆਗੇ । “ਸੌਚ ਦਾ ਬਚਿਆ ਜਲ ਅਪਵਿੱਤ੍ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ₹ਤੇ 
ਨਿਗੁਰੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ(ਪਾਣੀ ਬੀ)ਅਪਵਿੱਤ ਹੁੰਦ। ਹੈ।”ਕੁਤੇ ਤੇ ਚੁੜ੍ਹੇ ਦਾ ਜੂਠਾ,ਥੋੜਾ ਖੜੋਤਾ ਹੋਇਆ 
ਤੇ ਘੜੇ ਵਿਚ (ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ)ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੈਲਾ(ਪਾਣੀ ਅਪਵਿੱ;_ਹੈ।[ ਅਸਿਤ=ਜੇ 
ਚਿੱਟ! ਨਾ ਹੋਵੇ ਗਾਵ ਮੇਲਾ] । “ਨਸੇ ਹੀ ਪਵਿਤੁ ਵੇਦ ਅਰ ਪੁਰਾਣ. ਸ਼ੈਕਰ ਵਰਨ ਤੇ ਮੈਲੀਆਂ 
(ਭਾਵ ਨੀਚ) ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ (ਪੜ੍ਹਨ) ਜੇਗ ਨਹੀਂ ਹਨ । (ਐਸਿਆਂ ਤੋਂ) ਸੁਣਨ ਵਾਲਜ ਨਾਰੰਕੀ ਤੇ 
ਪਸ਼ੂ ਹੋਂਵੇਗ। (ਤੇ.ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਤਦ੍ਹਾਂ, ਹਾਨੀ ਟੋਵੇਗੀ . ਇਹ ਕੈਮ ਕਬਥਾਂ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨ_ ਦਾ) 
ਕੁਲੀਨ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋਗ ਹੈ । (ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ 
ਉੱਚ ਜਾਤ ਦਾਂ,ਕੋਈ ਅਭਿਮਾਲੀ ਆਖੇਪਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 
ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ.ਨਾ ਰਹੇ] । ( ਅ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਬ ਐਉਂ ਬੀ ਲਗਦੇ ਹਨ:-ਐਮੇ 
ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸੁੱਚਤਾਂ (ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਆਕ੍) ਸ਼ੈਕਰ ( ਵਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ 
ਤੇ) ਮਲੀਨ ਹੈ (ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤਰੇ) ਜੇਗ ਨਹੀਂ' । ਹੇ ਸ੍ਰੋਤ ਜਨੋ ਲੁਣੋ ( ਪੀਣ ਵਾਲ਼/ ਨਾਰਕੀ 
੫ਯੂ ਤੇ ਉੱਚ ਕੁਲਤਾ ਨੂੰ ਹਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਜੈ? ਕਿ ( ਸ੍ਰੈ ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਇਸਤਿ੍ਤਯ ਕਰਕੇ 
ਬੁਰੀ ਲਗਾਂ, ਪਰ ਰਜੱਸ੍ੂਲਾ ( ਮਨ੍ਹੇ ਹੈ )। ਵਿਧਵਾ ਰੈਡੀ, ਅਨਵਿਆਹੀ_ ਤੇ ਅਨਰੁਚ ਭਾਵ 
ਵਿਧਵਾ, ਕੁਆਰੀ, ਤੇ ਜਬਰੀ ਸਭ ਮਹ ਹੈ ਕੇਵਲ ਵਿਆਹੀ ਵਿਹ੩ ਹੈ । ਤੇ ਜੋਸੇਪਾਣੀ ਪਾਣੀ- 
ਪ੍ਣੇ ਕਰਕੇ ਤਜਾਗਨੇ ਜੇਗ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੌਚ ਦੀ ਅਪਵਿੱਤ੍ਰਤਾ ਕਰਕੇ, ਨਿਗੁਰੇ ਦੇ ਬੁ ਪੂਭਾਵ 
ਕਰਕੇ, ਕੁੱਤੇ ਚੂੜੇ ਦਾ ਜੂਠਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮੈਲਾ ਤੇ ਬੱਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੜਾਗਨੇ ਯੋਗ ਹੈ । 
'ਐਸੇ ਹੀ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਤਾਂ ਸੁੱਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦ੍ਰਾਦਸ਼ੀ ਵਾਲੋਂ ਦਿਨ ਅਨਅੱਧਜਾਯੀ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 
ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਏ । ਜੋ ਸ਼੍ਰਤਾ ਸੁਣਨਗੇ ਓਹ ਸ਼ੈਕਰ ਬਰਨੀ ਤੇ ਮੈਲੋ ੮. ਜਾਣਗੇ, ਨਾਰਕੀ 
ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਅਕੁਲੀਨ ਹੇਕੇ ਕਿਸੇ ਗਲ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ । 

ਵਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਤਰ ਮੁਕ ਗਏ, ਅਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖਿਆਲ ਚੱਲੇ ਹਨ.। 



ਸ੍ਰੀ ਦੂਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸਰਜ । ( ੫੫੫੫ ) ਰੂਤ ੫ । ਅਸੂ ੨੫. 
ਪੰਥ ਰਚਜੋ ਮੈਂ ਧਰਮ ਹਿਤ ਪੂਜਾ ਦਾਨ ਨ ਖਾਇ । ਲੋਭ ਬੈਧ' ਮਾਨਤਿ 
ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਕਰ ਜੋਨੀ ਪਾਇ॥ ੮ ॥ ਦਿਵਸ ਰੈਨ ਗੁਰ ਚਰਨ ਭਜਿ, ਕੁਲ 
ਕੀ ਕਰਿ ਹੈ ਕਾਰ । ਪਾਪ ਬਿਡਾਰੈ ਸਿੱਖ ਮਮ ਸਾਖੀ ਸੁਨਿ ਉਪਕਾਰ॥੯॥ 
ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਾਹੁਲ ਜਿਨਹੁ ਸੋ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਕੋ ਧਾਰਿ। ਕਰੈ' ਜੀਵਕਾ ਆਪਨੀ 
ਪਰਾਲਬਧ ਅਨੁਸਾਰ ॥ ੧੦ ॥ ਰਣ ਮਹਿਂ ਸ੍ਰਾਮੀ ਧਰਮ ਕੋ ਪੀਠ ਨ 
ਰਿਪੁ ਕੌ ਦੋਹਿਂ। ਸਨਮੁਖ ਹੁਇ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਹਤਹਿ, ਸੁਰਪੁਰਿ ਕੈ ਜਸ 
ਲੇਹਿ੧੧॥ਤਜਿ ਧੀਰਜ ਰਣ ਤੋ ਭਜੀਹ ਜਗ ਮਹਿ ਲੋ ਅਪਵਾਦਮਰੇ 
ਪਾਪ ਫਲ ਭੋਗਿ ਹੈ ਪਾਇ ਨ ਕਿਤ ਅਹਿਲਾਦ ॥੧੨॥ ਜਾਤ ਬਰਣ ਕੀ 
ਕਾਨ ਤਜਿ ਮਿਲਹਿ ਖਾਲਸੇ ਸੈਗ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੋਂ ਪ੍ਰੋਮ ਕਰਿ ਮਨ ਰ੫ 
ਗੂੜ੍ਹਾ ਚੇਗੂ#॥ ੧੩ ॥ ਹਮਰੋ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਸ ਜੋ ਧਾਰਹਿ ਸੁਖ ਪਾਇ । 
ਵਧਹਿ ਖਾਲਸਾ ਜਗਤ ਮਹਿੰ ਸਭਿ ਅਵਨੀ ਪਰ ਛਾਇ॥੧੪॥ਾਵਧੈਂ ਪੰਥ 
ਪਰ ਧਰਮ ਨਹਿੰ” ਯਾ ਬਿਧਿ ਕਲਿ ਕਾ ਧਰਮ । ਵਰਤਹਿ ਸਕਲ ਜਹਾਨ 
ਮਹਿ ਵਿਰਲਾ ਜਾਨੈ ਮਰਮ ॥ ੧੫ ॥ ਕਰਤਾ ਹੁਕਮ ਹੁਇਓਂ ਹਮੈ ਤਬਿ 
ਕਲਿ ਜੋਰੈ ਹਾਥ" ।-ਰਾਜ ਤੁਮਾਰੋ ਬੇਰ ਹਮ ਹਮੈ ਪੰਬ ਕੋਂ ਸਾਥ ॥ ੧੬ ॥ 
ਜਰੈਨਾਂਥ ਦੀ ਠਉਰ ਮੁਹਿ ਦ੍ਰਾਰਕਾ ਮਹਿ ਰਨਛੋਰ । ਕਾਂਸ਼ੀ ਬਿਸ੍ਹਾ 
ਨਾਥ ਸੈ ਕਰ ਮਹਿ ਧਰਮਨਿਵੋਰ'॥੧੭॥ਤੈਸੇ ਤੁਮ ਮਮੁ.ਰਾਖੀਯੋ 'ਸਕਲ 
ਕਰੋਂਗਾ ਘਾਂਜ਼ਸਕਲ ਲੌਕ ਮਹਿੰ ਜਾਨੀਂਯੋਂ ਮੋਰ ਤੁਮਾਰੋ ਰਾਜ-॥੧੮॥ 
ਬਰ ਮਹ ਹੀ ਇਮ ਕੀ ਬੱ ਲਾ:- 
"ਜੇ ਲੋਭਾਦੇ ਵੱਸ ਕੇ । ੧ੌਸਿੱਖ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਸ ਮੁਣਕੇ ਰੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰੇ । (ਅ) 
ਗੁਰ ਉਪਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ £ਣੇ ਅੰਤੇ । ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਂ ਸੁਣਾਵੇ । ਸੁਆਮੀ 
ਧਰਮ=ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਅੰਗ ਪਾਲਨ ੩” ਨੂੰ ਲਾਂ ਮੋੜੇ-ਤੇ (ਸੱ ਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਕੇ ਲੇ), ਉਸਨੂੰ 
ਪਿੱਠ ਦੇਕੇ ਭੱਜੇ ਲਾ ਬ(ਐਥੇ) `ਜਸ ਤੇ (ਅੱਗੇ) ਸੁਰਗ ਨੂੰ ਨੂੰ ̀  ਲਵੇਗਾ । “ਨਿੰਦਾ । ਝਗੂੜੇ ਟੈਗ 
(ਪ੍ਰੇਮ) ਵਿਚ ਮਨ ਹੰਗੇ । “ਕਲਿਜੁਗ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪੰਥ (ਬਥੇਰੇ) ਵਧਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 
ਧਰਮ ਭਾਵ ਨਹੀਂ` ਹੋਵੇਗਾ । "ਕਲਿਜੁਗ ਨੇ _ ਵੇਂ) ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸਨ। ੯ਤਹਾਡਾ (ਅਰਥਾਤ 
ਖਾਲਸੇ ਦਾ) ਗਾਜ ਮੇਰੇ ਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂਤੈ! ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਖੋ । ੧ਓਜੈਜੇ_ ਜਗਨਨਾਂਬ 
ਵਿਚ (ਜਗਨ ਨਾਬ 2) ਤੇ ਰਣਛੋਰ । (ਭਗਵਾਨ) ਦਰਾਰਕਾ ਵਿਚ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼ੂਰ ਨਾਥ ਤੇ 
ਕਰਛੇਤਰ ਵਿਚ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ? ਮੈਨੂੰ ਠਉਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ [ਧਰਮਨਿ ਵੌਰ=ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ 
ਨੇ]। ਕਿ ਮੇਠੇ ਸਮੇਂ ਆਪ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਯਾ ਹੈ । (ਅ) ਜਾਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ 
ਰਾਜ (ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ) ਹੈ । "ਤੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੇਹੜੀ ਕਰਨੀ ਸਿੱਧ ਹੋਸੀ, ਭਾਵ ਕਿਸ ' 
ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੋਵੇਗੀ। _”ਇਹ ਸੋ ਸਾਖੀ ਦੀ ੮੬ਵੀ' ਸਾਖੀ ਹੈ.। 



£1 ਦੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਮੂਰਜ । ( ੫੫੫੬ ) ਚਿਤੁ ੫ । ਅੰ, ੨੫. 

ਕਰਨੀ ਨਾਂਹਿ ਕੋ ਕਰੋਂ ਨਾਮ ਕੀ ਬ੍ਰਿੱਧ'॥੧੯॥ਕਲਹਿ ਕਰਾਵੈਂ ਬਾਪ ਸਤ 

ਲਾਰਿ ਪੁਰਖ ਕੌ ਜੁੱਧਭੈਨ ਮਾਇ ਕੋ ਛੋਡਿ ਕੈ ਪਾਲੈ ਗ੍ਰੇਹਨ ਸੁੱਧਾ॥੨੦॥ਸੁਤ 
ਨਾਰੀ ਸਸੁਰਾ ਭਜੈ ਸਾਸੂ ਭਜੈ ਜਮਾਤਦਾਸ ਭਜੈ ਕੂਪਤਿ ਜੁਵਤਿ"ਬਿੱਪ੍ਨ 
ਉਪਜੈ ਸ਼ਾਂਤਿ ॥੨੧॥ ਸ਼ੂਦ ਨੌ ਵਦਾ ਜੇ'ਵਦੇ ਬਿੱਪ੍ਰਹਿਂ ਦੇ ਧਿਧਕਾਰ । ਉਪ- 
ਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ', ਬਹੁਤੇ ਬਧੈਂ ਬਿਕਾਰ ॥੨੨ ॥ ਪੁੱਤਰ ਜਨ ਨਾਰੀ ਭਲੀ; 
ਕੈਨਯਾਂ ਜਨਨੀ ਦੂਰ । ਸੁਤ ਸਮੁਝਾਵੈ ਬਾਪ ਕੋ, ਨੁਹਿ” ਕਹਿ ਸਾਸੂ ਕੂਰ” 
॥੨੩॥ਸਿਖ ਉਪਦੇਸ਼ੈ ਗੁਰੂ ਕੌ ਅੰਨ ਅਪਾਵਨ ਖਾਇ'। ਨ੍ਰਾਣ ਤਜੈ' ਕਾਯਾਂ 
ਦਖੀ'ਖਾਵੈਂਬਹੁ ਰਚ ਭਾਇ"॥੨੪॥ਪ੍ਰੀਤ ਥੋਰ ਖੁਸ਼ਮੱਤ ਬਚਨ ਉਦਰ 
ਭਰਨ ਕੇ ਕਾਜ "ਨਾਰੀ ਮਿਲਨਾ ਭੋਗ ਕਵਿ ਗ੍ਰਿਹ ਗ੍ਰਿਹ ਜਜੀਏ ਸਾਜ” 
॥੨੫॥ਬੇਦ ਬੇਚਦੇ ਬੇਦਧਰ"ਤੂਮਿ ਬੇਚਤੇ ਛੱੜ੍ਰਿ'“।ਘਰ ਬੇਚੇ ਬਨੀਏ'' 
ਬਹੁਤ; ਸ਼ੂਦ ਬੇਚਤੇ ਪੁੱਤ ॥੨੬॥ ਭੂਖੇ ਮਰਤੇ ਕਾਮ ਬਿਨ ਭਗਵਾ ਕਾਰਿ ਕੈ 
ਭੇਖਜਟਾ ਬੈਧਿਕਰਤੇ ਸੁਰਸ ਮ੍ਰਿਗਛਾਲਾ ਪਰਵੇਖ'॥੨੭॥ਲੋਕਨ ਕਉ 
ਬਸੇ ਕਹੈ' ਸਤ ਸੈਗ ਹ੍ਰੈਭਾਗ'%ਆਪ ਨਰਕ ਅਵਰਨ ਨਰਕ ਕਰਨੀਬਨੰ 
ਨ ਲਾਗ”॥੨੮॥ ਲੋਕਨਿ ਕੋ ਬਚਨ ਕਰੈ' ਕਬੈ' ਗਜਾਨ ਕੀ ਬਾਤ।ਸਿਰ 
ਧੁਨ”,ਲੋਚਨ ਜਲਸ਼੍ਵਤ”ਕਪਟੀ ਅਪਿਕਸੁਹਾਤ॥੨੯॥/ਗਰਭਗਿਰਾਵੈਂ' 
ਚੈਡ ਕਾ, ਸੁਭਗਾ ਹੋਹਿ ਨ ਗਰਭ”੧ਕੂਤ ਪ੍ਰੋਤ ਸੇਵਨ ਕਰੋਂ, ਨਹਿੰ ਸਿਮਰੈ 
ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਾੰਗਾ । ਨਿਰੋਲ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣਗੇਂ (ਕਲਦਗ ਦੇ ਜੀਵ) । ਜਵਾਈ। 
ਝਰਾਜੇ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ । “"''ਲੱਭੇਗਾ ਨਹੀਂ। (ਅ)'''' ਦੀ ਨੋਬੀ ਨਹੀਂ_ਰਹੇਗੀ । $ਕੈਨਤਾੰ ਜੰਮਣ 
ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਗੇ । “ਨੂੰਹ । “ਸੱਸ ਬੂਠੀ ਹੈ । ੯ਅੰਨ ਅਪਵਿੱਤ੍ਰ ਖਾਣਰੇ । €ਨ੍ਰਾਉਣਾ 
ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ (ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ) ਜਰੀਰ ਦੁਖੀ ਹੈ । "'ਨੂਚੀ ਤੋ ਬੁਤ; ((ਭਾਇ=) ਲੋਭ ਨਾਲ । 
੧੧ਮੂਸ਼ਮਦ ਦੇ ਬਚਨ (ਕਹਿਣਗੇ) ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ । "੩(ਮਰਦ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਮੰਦ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ) ਕਦੋਂ (ਰਾਤ ਆਵੇ ੨) ਨਾਰੀ ਦਾ ਛੋਗ ਮਿਲੇ ( ਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ 
ਸਾਰਾ! ਦਿਨ) ਘਰ ਘਰ ਵਿਚ (ਮੈਭੋਗ) ਦੇ ਸਮਾਨ ਇਕੱਤ੍ਰ ਕਰਨਗੀਆਂ । (ਅ) ਕਵੀ ਨਾਰੀਆਂ 
ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੇ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ( ਰਚਨਾ) ਰਚਣਗੇ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ( ਇਹ ਸੋਹਿਲੇ ) 
ਸੁਣਾਕੇ ਮੰਗਦੇ ਵਿਰਨਗੇ । “5ਬ੍ਹਮਣ । "ਛੱ: ਜ਼ਿਮੀਨ ਵੇਚਣਗੇ । "$ਵੇਸ਼ । "“ਕੌਮ ਤੋਂ 
ਬਿਨਾਂ (ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੇ ਹੋਕੇ) ਸਾਧ ਬਣਨਗੇ । "'ਜਫਾਂ ਬੇਨ੍ਹਕੇ ਤੇ ਮ੍ਰਿਗਛਾਲਾ ਪਹਿਨਕੇ ਵਿਸ਼ੇ 
ਭੋਗ ਭੋਗਣਗੇ [ਸਸ:, ਪਰਿਵਿਖ਼=ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ । ਰਸ=ਵਿਸ਼ੇ ਰਸ] । "ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ 
ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾਂ ਹੀ ਨਾ ਬਣੇਗਾ ਭਾਢ ਛੁਹਣਗੇ ਨਹੀਂ । “ਸਿਰ ਬੁਮਉਣਗੇ। 
੧੧ਡਵ ਅੱਥਰੂ ਕਿਰਨਗੇ। “4ਮੁਹਾਰਣਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਨਹੀਂ” ਹੋਵੇਗਾ । %ਪਾਠਾਂਤ੍ਰ-ਤੂਪ 
ਬੇਚੰਤੇ ਛੜ੍ਰ=ਰਾਜੇ ਛੱਤ (ਭਾਵ) ਰਾਜ ਵੇਚਣਗੇ, ਯਾ ਰਾਜੈ ਝੂਮੀ=ਜਿਮੀਨਾਂ ਵਚਣਗੇ । 



% ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੬੫੫੭ ਫਿਤੂ ੫। ਔਹ ੨੫. 

ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਭੁ ॥੩੦ ॥ ਜਹਾਂ ਚਾਹ” ਤਹਿ ਬਿਘਨ ਬਹੁ; ਬਿਨਾਂਚਾਹਾ' ਹੁਇ 
ਕਾਂਮ। । ਮਿੱਤਰ ਕਰੈਂ ਅਤਿ ਸ਼ੱਤ੍ਰਤਾ ਸ਼ੱਤ ਮੀਤ ਕਾ ਕਾਮ ₹-॥੩੧॥ਸਨਿਬੋਲੋ 
-ਕਉਤਕ ਭਲੋ ਤੂੰ ਤਾ ਨਟੋਂ ਜਿਉ' ਪੰਥ। ਨਾਮਦਾਨ ਹੁਇ ਪੰਥ ਮਦਿੰ 
ਕਰੀਅਹੁ ਅਪਨੀ ਮੈਬ॥੩੨॥ “ਤਬਿ ਬੋਲੇ ਸਤਿਗਰ“ਸਹੀ ਸੁਨੈ ਸੁਨਾਵ 
ਉਦਾਤ । ਹਮ ਹਮਰੇ ਸੈਗਤਿ ਭਗਤੁ ਕਹਾਂ ਤੁਮਾਰੀ ਬਾਤ<-॥੩੩॥ ਕਲ- 
ਜੁਗ ਬੋਲ ਸੁਨਾਇਓ-ਸੁਨੋ ਹਮਾਰੀ ਖਯਾਤ।ਕਥਾਂ ਸੁਨਾਵਹੂੰਆਦਿਕੀ ਮਤ 
ਕਰੀਅਹੁ ਬਿੱਖੜਾਤ”-॥੩੪॥£ਕਲਿਨਾਮਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੌ ਦੀਨੋ 
ਏਹ? । ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਸੁਨਾਇਆ ਸਾਚ ਸੁਨਾਵੇਂ ਤੋਹਿ'॥੩੫॥ਕਲਜੁਗ 
ਕਹਿਤਾ:-ਆਦਿ ਮੈਂ' ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਨਤਾ ਕੀਨਦੰਕਹੈਂ ਸਕਲ ਹਮ ਹੈ' ਅਧਿਕ 

"ਗੇ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਛਾ । =ਅਸ਼ੁਕ ਇੱਛਾ ।੧(ਫੰਮ ਆ ਪਏ ੩) ਮਿੰਟ ਅਤਿ ਸ਼ੱਤ ਕਰੇਗ 
(ਪਰ ਜਦ ਅਪਣਾ ਕੈਮ ਆ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਓਹੋ) ਸੱ ਮਿੱਤਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਰੇਗਾਂ ਭਾਵ. 
ਸ਼ਰਮ ਨਾਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਸੈਂ ਅੱਗੇ ਵੈਰ ਕਮਾਯਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਿੱਤ੍ਤਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਬ 
ਪਰੰਤੂ ਸ੍ਰਾਰਥਵਸ਼ ਫੇਰ ਬਨਾਵਟਾਂ ਅ_ਕਰੇਗਾ । (ਅ) ਜਿੱ (ਮਿੱਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਰੇ 
ਢਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤੀਬਰ) ਇੱਛਾ ਹੋਵੇਗੀ ਓਏ ਤਾੰ ਬਹੁਤੇ ਵਿਘਨ (ਪਾਉ ਚਾਦੁਣਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 
ਆਪਨੂੰ ਕਿੱਸੇ) ਕੈਮ ਦੀ ਚਾਹ ਹੋਵੇਗੀ (ਓਥੇ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ) ਬਿਨਾਂ ਵਿਘਨ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਏ। 
੧ਸੂਣਕੇ ਆਪ ਬੋਲੇ (ਤੇਰੇ) ਕਰਮ ਤਾਂ ਅਚਰਜੇ ਹਨ) ਦੂੰ ਤੂ ਤਾਂ ਐਉਂ (ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈਂ) ਜਿਵੇਂ 
ਨਟ ਪੱਖੀ (ਹੁੰਦਾ ਹੈ), ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿਚ ਨਾਮ ਤੇ ਦਾਨ ਨੇ (ਪ੍ਧਾਨ) ਹੋਣਾ ਹੈ, (ਮੇਲ ਕੀਕੂੰ 
ਬਠੇ ? ਤਦ ਕਲਜੁਗ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਵੇ ਜਿਵੇ ਹੋ ਸਕੇ ਅਪਣੇ ਪੰਥ ਨਾਲ) ਮੇਰੀ ਸਾਂਥ 
ਰਲਦ । [ਸੈਬ=ਕਿੰਦ=ਮੇਲ]। (ਅ) (ਪਿਛਲੀ ਤੁਕ ਦਾ) ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਵਿਚ ਨਾਮਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ 
(ਤੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ) ਮ੍ਰਿਯਾਦਾ (ਵੱਖਰੀ ਟੋਰ) [ਸੈਸ:, ਮੈਸਬਾ=ਮ੍ਰਿਯਾਦਾ]। “ਭਾਈ ਰਾਮਕੁਇਰ 
ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਝਤਦ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬੋਲ:-ਸਚੀ £ੁਣਨਾ ਹੈ $ (ਲੈ ਤੈਨੂੰ) ਉੱਚੀ ਉਚਾਰ ਕੇ 
ਸੁਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਂਤੇ ਭਗਤ ਤਾਂ ਸਾਤੇ ਨਾਨ ਦੁੜੇ_ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ 

ਗਾਫ ਕੋਈ ਬਾੰ ਨਹੀਂ` [ਸੈਗਤਿ=ਮਿਲੇ ਹੋਏ, ਦੁੜੇ ਹੋਏ | । “ਕਲਜੁਰ। ਨੇ ਫੇਰ ਬੋਲਕੇ 
ਸੁਣਾਇਆ:-ਸਾਡੀ ਪੁਗਫਤਾਈ (ਦੀ ਗੱਲ) =ਣੋਂ ਮੈਂ ਮੁੱਢਲੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰਨਾ . ਮੈਸ:, ਖਜਾਤ=ਪ੍ਰਗਟ, ਪ੍ਰਗਟਤਾਈ । ਇੱਖਜਾਤ=ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਕਚਕੇ ਪ੍ਰਗਫ ]। ਸੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ! ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸੈਨੂੰ_ ਕਹਿਣ ਲਗੇ) (ਹੁਣ ਰਾਮ 
ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਹੇ) ਗੁਰਬਖਸ਼ 
ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲਿਨਾਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਕੇ ਸੁਣਾਇਆ 
ਸੀ (2 ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ) ਉਹ ਤੇਨੂੰ ਮੱ ਸੌਂਦੇ ਸੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਕਿ 
ਮੁੱਚਕਾਲ ਵਿਚ ਜਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਤਪਤੀ ਕੀਤੀ । 



ਨ! ੯ਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੫੫੮ ) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰਹੂ ੨੫, 
ਹੈਕਾਰੀ ਲਖਿ ॥ ੩੬॥ ਤਬਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਮੁੜਾਯਹੁ-ਤੁਮਰਾ ਨਜਾਇ 
ਸਮਾਜ”-। ਕਹਿ ਸਮਾਧਿ ਕਰਿ ਮੌਨ ਹਇ ਚਿਤਵਾ ਪੁਰਖ ਜੁਰਾਜ” ॥ 
੩੭॥ਏਕ ਖਰਾ ਦੂਵਾ ਹੂਯਾ ਤੀਜਾਂ ਚੌਥਾ ਸੁਵਨ'।<ਬਮ ਜਨਮ ਕੋ ਸੋਂਪ 
ਕਰਿਨੀਤਿ ਪੜਾਈ ਰ੍ਰੀਨ“॥੩੮॥ਬਿਧਿ ਬੂਹੁ-ਕਯਾਵਰਤਣੀਪੁਤ੍ਰਕਰੇ'ਗਾ 
ਜਾਇ ਸੋ ਈਹਾਂ ਕਹੁ ਮੋਹਿ ਢਿਗ ਹੁਕਮ ਰਾਜ ਮਹਿੰ ਦਾਇ-॥੩੯॥ 
ਸਤ ਬੋਲਯੋ ਤਬਿ-ਪੁਰਖਿ ਨੰ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦਿਯੋ ਬਾਂਟ । ਜਿਸੈ ਦੇਸ਼ ਤਾਂਕਾ 
ਲਿਖੋਂ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕੀ ਸਾਂਟ' ॥ ੪੦ ॥ ਤਪਿ; ਸਤ, ਅਰੁ ਮ੫, ਅਰਚਨਾ, 
ਲੋਕ ਕਰਾਊਂ ਰੋਜਬ੍ਰਾਹਮਣਬਹਮ ਪਰਾਯਣੀ ਊਚਾ ਬਨ ਬਸਿ ਜੋਜ'$ 
॥੪੧॥ਬੀਜ ਫਲਾਊ ਬੇਰ ਸੌ ਉਮਰ ਲਾਖ ਇਕਬਰਸ"'।ਜੋਗ ਬਿਬੈ ਲਾਊ' 
ਨਰਨਿ ਸ਼ੁਭ ਗੁਨ ਉਪਜੈ ਸਰਸ'॥੪੨॥ਸ਼ਸਤ੍ ਧਰਮ ਛੱਤ੍ਰੀ ਕਰੈਂ;ਪੁੰਨਯ 
ਬਿਹਾਰੀ ਬੈਸ"।ਤੀਨ ਬੇਦ ਤੀਨੋ ਬਰਨ ਸਭਿਨਿ ਲਖਾਊ' ਐਸ'-॥੪੩॥ 
ਦੂਜਾ'“ਬੋਲਯੋ--ਪਿਤਾਜੀ!ਸ਼ਸਤ੍ਰਧਰਮਮੁਹਿਖੂਬ'“ਸਕੈ ਚਲਾਊ' ਰੀਤ” 
੧(ਅਸੀਂ ਜਾਟੇ) ਆਖੀਏ ਅਸੀਂ ਵਤੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੈਕਾਰੀ ਜਾਣ ਲਿਆ । 
੧੮ ਬੇਟਿਓ)) ਤੁਹਾਡਾ (ਜਦ ਰਾਜ? ਸਮਾਜ (ਟੋਵੇਗਾ ਤਦੋਂ) ਨਜਾਯ ਕਰਨਾ । ੧(ਇਹ ਗਲ) 
ਕਹਿਕੇ ਏਹਮਾ ਦੁਪ ਕਰਕੇ ਟਿਕ ਗਿਆ ਤੇ ਯੁਵਰਾਜ(ਟਿੱਕੇ ਵਲ)ਤੱਕਿਆ[ਨਸ:, ਪੁਰਖ= 
ਬ੍ਹਮਾ । ਯੁਵਰਾਜ ਨੂੰ ਜੁਰਾਜ ਲਿਖਿਆ ਹੈ| । ਇਕ ਖੜੋਂ ਗਿਆਂ ਵੇਰ ਦੂਜਾ (ਵੀ ਖੜੋ) ਗਿਆ 
ਫੇਰ ਤੀਜਾ ₹ਬ ਪੁਤਰ (ਖੜੇ ਹ ਗਏ) । “ਪਹਿਲੇ ਜੈਮੇ. ਭਾਵ ਸਤਿਦੁਗ) ਨੂੰ (ਰਾਜ) ਸੈਂਪਕੇ 
ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਪਰ ਵੀਚਾਰ ਅ€ ਭੀ [ਰਣਨਾ=ਵੀਚਾਰਨਾ] । ₹<ਹਮਾ ਨੇ ਮੁਛਿਆ ਕਿ 
ਹੇ ਪੁੱਤਰ (ਨਜਾਯ ਦੀ) ਵਰਤੋਂ 2 ਜਾਕੇ ਕੀਹ ਕਟੇ'ਗਾਂ ਨੂੰ “ਜੇ ੮ ਕਮ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੇ ਵੇ'ਗਾ। 
ਤਬ ਸਤਿਜੁਗ ਏਲਿਆ ਕਿ (ਨ ੫੫ ਪੁੰਨ ਕਿਸੇ) ਦੇਸ਼ ਦੇ. ਪੁਰਖ ਨੇ (ਕੀਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਉਸਦੇ 
ਆਪਣੇ) ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿਆਂਗਾ । ਜਿਸ (ਦੇਸ਼ ਨ) ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ 'ਉਸ ਦੇਸ ਦਾ ਲਿਖ 
ਲਵਾਂਗਾ (੨ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਾ ਸਾਂਟ=) ਬਦਲਾ ਦਿਆਂਗਾ । ੯ਤਪੱਸਯਾ, ਸੱਚ, 
ਜੱਗਯ, ੯ ਜਾ, (ਚਾਟ ਧਰਮ ਦੇ ਠੰਮ) ਰੋਜ਼ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ (ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ) । "ਬ੍ਰਹਮਣ :,ਹਮ 
ਪ੍ਰਾਯਣ ਹੋਣਗੇ, ਬਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਕੇ ਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉੱਚੇ ਹੋਣਗੇ(ਅ) ਊਚਾ ਬਨ ਬਸ ਸੋਜ=ਨੌਜ 
(ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਦੀ ਸਮਰ ਵਿਚ) ਵਸਦੇ 2ਏ ਉੱਚੇ ਬਣਨਗੇ । ( ਏ ) ਬਨ ਬਸ ਨੌਜ=ਬਨਾਂ ਵਿਚ 
ਵੱਸਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਬੇਗ/ । "ਇਕ ਵੇਰ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਸੇ ਵੇਰ ਫਲਾਵਾਂਗਾ । ( ਅ) ਭਾਵ ਏਥੇ 
ਇਕ ਬੀਜਿਆ ਅਗਲੇ ਲੋਕ ਵਿਚ ਸੇ ਗੁਣਾਂ ਹੇਕੇ ਫਲੇਗਾ । ਉਮਰਾ ਲੱਖ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਦਿਆੰਗਾ । 
੧ਕਬੁਟ ਤੇ । "੧ੋਵੈਸ਼ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਗੇ । “ਵਿਨ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਧਰਮ 
ਐਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਖਾ ਦਿਆੰਗਾ । "“ਗਾਵ ਤ੍ਰਤਾ । "$ਨੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸ਼ਸ= ਧਰਮ ਚੈਗਾ ਹੋਵੇਗਾ । 
"”ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਰਯਦਾ ਵਿਚ ਚਲਾਵਾਂਗਾ । #ਪਾ:=ਕਹਿ। 

1ਪਾ:-ਸੁੱਨਿ । `ਊਪਾ:-ਸੁਹਿ । ਉਪਸ=ਨੋਜ । 



£1 ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । $ ੫੫੫੬) . ਰਿਤੁ. ੫ । ਅਨੂ ੨੫, 

ਮੈਂ ਦੇਵੇਂ ਸੇਵਾ ਹੂਬ" ॥੪੪॥ ਜੱਗਤ ਕਰਾਉ' ਅਰਥ ਸੈਜਿ ਪਾਪ ਮਿਟਾਊ' 
ਲੋਗ । ਸੁਰਗ! ਲੋਕ ਲਗ! ਕਰਮ ਹੀ €ਸ ਬੋਈ ਲੋ ਭੋਗ” ॥ ੪੫ ॥ ਦਸ 
ਸਹੈਸੂ ਜੀਵੈਂ ਸਕਲ, ਪਾਪ ਡਰਨ ਸਭਿ ਆਹ! । ਬਡੇ ਭ੍ਰਾਤ ਤੋ ਉਨ 
ਦਸ ਧਰਮ ਚਲਾਊ' ਰਾਹ'-॥੪੬॥ ਢੁੱਪ ਹੋਇ, ਤੀਜਾ ਕਹੈ-ਅਰਚਾ ਘਰ 
ਕੀ ਵੈਡ । ਸਹੈਸੂ ਜੀਵਨਾ, ਚਾਰ ਬੀਜ ਅਦਧ ਪੁੰਨ ਅਘ ਖੰਡ”॥ ੪੭ ॥ 
ਅਧਿਕ ਬਿੱਪ ਅਰ ਛੱਤ੍ਰਕੀ ਵਠਜ ਕਰੈ ਜਨ ਆਪ । ਰਾਜਾ ਕੋ ਗੁਰ 
ਮਾਨਿਕੈ ਨਜਾਇ ਕਰਾਵੈ ਆਪ'-॥੪੮॥ ਚੁੱਪ ਹੂਆ ਚੁਪ ਚਤੁਰਥਾ ਬ੍ਰਹਮਾ 
ਕਹਿ-ਤੂੰ ਬੋਲ-। ਤਬਿ ਹਮ ਕਰਿ ਜੋਰੇ ਨੰਮਰ-ਆਵਿਸ ਤੁਮਰੀ ਕੋਲ੯- 
॥੪੯॥ਹਸਕਰਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬੋਲਿਯੋ:-ਪੁੱਤ ਪਿਛਾਰੀ ਮੋਰ । ਤੇਰੀਇੱਛਾ ਹੋਇਜੋ 
ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਲੋਰ"-॥੫੦॥-''ਕੁਛਤੋਲਹੇਂਕਹਿਨੋਂ ਲਗਾ ਜਨਘਰ ਪੂੰਨਰੁ 

"ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਭਾਵਨਾ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ | ਹੁੱਬ (=ਮੁਹੱਬਤ) ੨' ਹੂਬ]। “ਹਨ ਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜੱਗ 
ਤਰਵਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਵਾਂਗਾ । ਸੁਰਗ ਲੋਕ ਤਕ (ਅੱਪੜਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭ) 
੩੦: ਜੋ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਇਕ ਵੈਰ ਬੀਜਿਆ ਦਸ_ਵੇਰੀਂ ਲੈਕੇ ਭੋਗਣਗੇ [ਏਈ=ਬੀਜਿਆ] । 
(ਅ) ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਦਾ (ਬੋਈ=) ਬੀਜ ਬੀਜਣਗੇ ਉਹ ਰਗ ਲੋਕ ਵਿਚ ਦਸ ਹਿੱਸੇ ਜ਼ਝਾਦਾ 

ਰੀ । “ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ (ਵਰਖ) ਸਾਰੇ (ਜੀਵ)ਜੀਵਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਪਾਪਾਂ ਤੇ' ਸਾਹੇ ਡਰਨਗੇ । 
“ਵੜੇ ਭਿਰਾਂ (ਭਾਵ ਸਤਿਜੁਗ, ਤੋ ਦਸ ਹਿੱਸੇ ਘੱਟ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਹ ਚਲਾਵਾਂਗਾ । $(ਜਦੋਂ 
ਦੂਜਾ >3) ਚੁਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੀਜਾ (=ਦੁਆਪਰ) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹ ਘਰ ਘਰ ਵਿਚ ਪੁਜਾ 
ਵੰਡ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਆਰਬਲਾ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਹੋਸੀ (ਇਕ ਵੇਰ ਦਾ) ਬੀਜਿਆ ਚਾਰ (ਵੈਰ 
ਫਲੇਗਾ) । (ਅ) ਇਥੇ ਇੰਕ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਦੱਲਕੇ ਦੌਗੁਣਾ ਮਿਲੇਗਾ , “ਅੱਧਾ ਪੁੰਨ ਤੇ ਅੱਧਾ 
ਪਾਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ (ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ) (ਅ) ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਖੰਡਨ ਲਈ (ਜੀਵ ਦੇ ਕੀਤੇ) ਪੁੰਨ ਅੱਧੇ 
(ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਧਿਆਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗੇਗਾ) । “ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਹਮਨ ਤੇ ਛੱਤ (ਲੋਭ `ਵਸ਼ ਹੋਏ) 
ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਗ ਪੈਣ ਗੇ, ਕੋਈ ਆਪ (ਕਰਨਗੇ ਕੋਈ) ਜਨ (=ਨੌਕਰ ਟੱਖਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਜ਼ਰੀਏ ਵਪਾਰ ਕਰਨਗੇ) , ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਕੇ ਉਸ ਤੋ“ ਜਾ ਕੇ ਨਨਾਇ ਕਟੇਂਣਗੇ (ਭਾਫ 
<.ਚੋਤ ਦ। ਯਾ ਘਰ ਦਾ ਘਰੇ ਫੋਸਲਾ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ । [ਛੱਤ੍ਕੀ=ਡੱਟੀ ਵੈਸ਼ 
ਦੇ] । ੯(ਤੀਜਾ) ਦੁੱਪ ਹੋਯਾ (ਤੇ) ਦੇਥਾ (?') ਜੋ ਚੁਪ (ਸਾਂ ਮਨੂੰ) ਦਹਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹ-ਤੂੰ ਏਲ; 
ਤਦ ਮੈਂ ਹਥ ਜੋੜਕੇ ਨਿਵਿਆਂ (ਤੇ ਕਿਹਾ /ਕ) =ਸਾਂ ਕੋਲ(ਮੇਰੀ) ਨਮਸਕਾਰ 2ਵੇ । [ਅਮੰਢਸ= 
ਆਦਿਸ; ਆਦੇਸ਼=ਨਮਸਕਾਰ ਹੋਵੇ] । (ਅ) ਤੁਸੀਂ ?ਰਾ ਆਸਰਾ ਹੋ [ ਆਦਿ - ਸ= ਆਸਰਾ 
ਹੋ]। "“ਹੱਸਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਏਦਿਆ:-ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਪੱਤ ਹੈ', ਜੋ ਤੇਰੀ ਇੰਛ:। ਟੋਵੇ ਸੇ ?ਗਾ 
ਮਨ (ਸੁਣਨਾ) ਲੋੜਦਾ ਹੈ । "ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਸਫਾ ਅੰਕ ੧ । ੧ 

ਵਪਾਟ-ਕਹਤੋ-ਮੋ ਸਾਥੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ । 



ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੬੦ ) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੱਸੂ ੨੫, 

ਪਾਂਪ। । ਬਯ ਸੌ ਬਰਖ ਦੁ ਬੀਜ ਲੋ ਕਰੈ ਸੁ ਭੋਗੈ ਆਪ' ॥੫੧ ॥ “ਬਹੁਤ ਪੁੰੜ੍ਰ 
੩੦ ਬਾਸ਼ਨਾਂ ਇੱਛਯਾ ਸਿੱਛਜਾ ਸਾਗ।ਸ਼ੂਦ ਰਾਜ ਘਰ; ਹੀਯਰਨ ਬੈਦ ਜਾਪ 
ਚਤਿ ਧਾਰ'॥੫੨॥ “ਭਗਤ ਕਰੈ ਪਾਪੀ ਤਰੈ ਨਰ ਨਾਰੀ ਦਿਜ ਸੂਦ । ਨੀਢ 
ਬਾਲ ਜ੍ਰਾਨੀ ਤੁਰਕ ਸੈਕਰ ਆਸਮ ਖੂਦ'॥੫੩।"ਨਾਮਬਿਨਾ ਦੌਡੋਂ ਸਕਲ 
ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਮਮ ਰਾਜਾਂ । ਭੂਹੀ ਦੋਨੋਂ ਗਤਰਦੇ ਜੋਨੀ ਅਰਬ ਸਮਾਂਜ' 
॥੫੪॥ਇਹ ਭਾਵੀ ਪੂਰਨ ਕਰੋ ਤਬਿ-ਜਾਵੇਂਗਾ ਖੂਬਮਏਕ ਤੁਮਾਰੇਦੇਡ ਸਹੁੰ 
ਅਵਰ ਨ ਜਾਨੋਂ ਦੂਬ”-॥੫੫॥ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ “ਏਕ ਸਮੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮਾ 
“ਯੁਚਦਿਆਂ ਦੋਇਆਂ ਸੈਂ ਕਹਿਣ ਲਗ ਪਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰ ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ (ਜੇ) ਜਨ (ਕਦੇਗਾ ਆਪਣੇ 
ਘਰ=) ਦੇਹ (ਉਪਰ ਹੀ ਕਟੇਗਾ;) ਜੋ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਸੋ ਆਪ ਫੇਗੇਗਾ;ਉਮਰਾ ਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ 
ਬੀੜੇਗਾਂ ਦਣਾ ਲਵੇਗ! | ਕੁਛ=ਮੈਕੋਚਦਾ) ' (ਅਜੇ ਏ ਏਥੇ ਬੀਜੇਗਾ ਅਗੇ ਚਲਕੇ ਦੂਣਾਹੋਵੇ ਗਾ। 
(੬) ਦੋ ਬੀਜ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾਮ ਦਾਨ ਤੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਬੀ ਕਰਦੇ ਸਨ । “(ਵਿ£) ਵਾਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ 
(ਟੋਵੈਗੀ); ਪੁੱ ਪੱਤ ਬਹੁਤੇ (ਰੋਣਗੇ),ਸਿੱਖਯਾ ਦਾ ਸਾਰੁ ਇੱਛੜਾ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵ ਮਨਮਤੀਏ ਹੋਣਗੇ; 
ਜੇ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰ ਸਿੱਧੰਤ ਆਖਣਰੇ । ਸ਼ੂਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਹੀਰ (ਨੀਵੇ' 
ਲੋੜ) ਵੇਢਾਂ ਢਾ (ਪਾਠ) ਕਰਨਗੇ ਤੇਂ ਹਰ! ਦ! ਜਾ੫ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ । (0 ਸ਼ੁਦਰ ਰਾਜ 
ਕਰਨਗੇ ਘਰ (੫ਰ ਵਿਚ ਹੀ) (ਰਨ=) ਜੁੱਧ ਮਚੇਗਾ ਤੇ ਵੇਦ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਧਾਰਨ 
(ਹਰਿ=) ਦੂਰ ਹੇ ਜਾਏਗਾ । (੬) ਇਕ ਥਾਵੇ' ਹੀਯਰਨ? ਦ) ਥਾਵੇਂ ਪਾਠ ਹੈ “ਹੀ ਅਰਨ? 
ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥ ਲਗੇਗਾ 'ਸ਼ੂਦ੍ਰਾ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ; ਘਰ ਹੀ ਬਨ (ਹੋਣਗੇ ਤੇ) ਹਰ ਕੋਈ ਵੇਦ 
ਜਪ ਨੂੰ ਧਾਂਠੇਗਾਂ, ਭਾਵ ਸਤਿਜੁਗ ਵਾਂਗੂੰ ਬਨਾਂ ਵਿਚ ਵੇਦ ਪਾਠ ਦੀ ਮ੍ਰਿਯਦਾ ਨਹੀ' ਰਹੇਗੀ ਤੇ 
ਵਰਣਾਸ਼੍ਰਮ ਦੀ ਸੇਂਬੀ ਉਡ ਜਾਏਗੀ । 4(ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ) ਜੋ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤਵੇਗਾ 
(ਚਾਹੇ) ਪਾਪੀ ਹੋਵੇ (ਚਾਹੇ) ਨ੍ਰ . ਚਾਹੋ) ਨ ਨਾਰੀ ਹੋਵੇ,ਚਾਹੋ) ਬ੍ਹਮਣ , ਢਾਹੇ) ਸ਼ੂਦਰ (ਹਵਾ 
ਛੀਢ ਹੋਵੇ, (ਤੇ ਚਾਹੋ) ਬਾਲ (ਹੋਵੇ) ਚਾਹੇ ਜ਼੍ਰਾਨ (ਹੋਵੇ, ਚਾਹੋ) ਤੁਰਕ (3ਵੇ, ਚਾਹੋ) ਸ਼ੈਕਰ 
ਬਰਨੀ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਨਾਸ਼੍ਮੀ ਹੋਵੇ , ਆਸਮ ਖੂਦ=ਆਮਸ਼੍ਰਮ ਖੂ ਖੂੰਦ । ਹਿੰਦੀ, ਖੂੰਦਨ=ਤੋੜਨਾ, 
ਕਰਲਨਾ । ਸੋਸ:, ਖੁੰਡਨ ਤੋਂ ਖੁੰਦ ੩ੜਿਆ ਹੋਇਆ; ਵਿਹੂਣ।। ਭਾਵ ਆਸ਼੍ਰਮ ਤੋਂ ਵਿਹੁਣਾ । 
ਅਨਾਸ਼ਹਮੀ |। । ਨਾਮ ਤੋ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਡ ਵਿਅੰਗ, ਨਰਕ- ਸੁਰਗ (ਸਭ ੪) ਮੇਰਾ 
ਤਾਜ ਹੋਵੇਗਾ । “ਪ੍ਰਿਬ੍ਹੀ ਪਰ ਦੇ ਹੀ ਤੋਰੇ ਤੇਰਾਂਗਾ:-ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ` ਇਕੱਤ੍ਰਤਾ 
(ਸੈਸਾ; ਗੜ੍ਹ / ਹਿੰਦੀ, ਗਤਰ=ਣੁਰਨੇ ਯੋਗ / ਤੋਰਾ]। ਇਹ. ਭਾਵੀ (ਇੱਛ ਪੂਰਨ ਕਰੋ 
ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਕੀ ਮੈਸਾਰ ਵਿਚ ਜਾਵਾਂਗਾ । [ਫ<, ਖੂਬ=ਚੇਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੈਂਕੀ । ਸੂਚਨਾਂ=ਰਾਵੀ ਦਾ 
ਏਥੇ ਭਵਿੱਘੰਜਤ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ੧ ਸਾਖੀ ਵਿਚ “ਭਾਵਨੀ? ਪਾਠ ਹੈ ਜੋ 
ਸੈਸਾ ਹੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ| ।?ਇਕ ਆਪ ਦਾ (ਬਰਮਾ ਦਾ) ਦੰਡ ਸਹਾਂਗਾ ਟੋਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ 
ਨਹੀਂ' ਪਛਾਂਣਾਂਗਾ ਭਾਵ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ' ਕਰਾਂਗਾ / [੮ ਬ=ਦ੍ਰਸਰਾ] 

#ੱਇਹ ਸੇ ਸਾਖੀ ਦੀ ਦਦਵੀ' ਸਾਖ ਹੈ । . 



ਟਰ! ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਕਜ । ( ੫੫੬੧ ) ਦੁੜ ੫ । ਅਸੂ ੨੫, 

ਕਹਤਿ ਸੁਹਾੜ-ਸਨਿ ਸਤ/ਭੂਮੀ ਜਾਈਅਹੁ ਧਰਮ ਕਰਮ ਵਿੱਖਕਾੜਾ ॥ 
੫੬॥ ਸੁਨ ਕਲਜੁਗ ! ਮੇਰੋ ਹੁਕਮ ਤੂੰ ਮਮ ਆਗਜਾਵਾਰੁ । ਸ਼ਰਬ ਮੰਤ੍ਰ 
ਤੁਹਿ ਰਾਜ ਰੱਦ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਸਿਧ ਸਾਰਾਂ ॥੫੭॥ਔਰ ਜੁਗਨਿ ਮਹਿੰ ਆਸਦਾਂ 
ਬਹੁਤ ਜੱਗ ਤ੫ ਅਰਚ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪੁ ਰਸਨ ਸ੍ਰਾਸ ਕਲਿ ਮਹਿੰ 
ਕਾਰਜ ਸਰਚ ॥੫੮॥ ਤੋਹਿ ਰਾਜ ਹੁਇ ਪੁੱਤ੍ਰ ! ਜਬਿ; ਸਭਿ ਦੇਵਨ"ਦੜੋਂ 
ਵਰਜ । ਜਿਉ ਇੱਛਾ ਤਿਉ' ਵਰਤੀਂਏ ਨਾਮ ਮਹਾਤਮ ਗਰਜ!" ॥ ੫੯ ॥ 
ਭਲਾ ਤੁਮਾਰਾ ਰਾਜ ਹੁਇ ਸਕਲ ਸਿੱਧ ਹੁਇ ਵਾਚਾਂ । ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ 
ਵਲ ਅਧਿਕ ਤੀਨ ਰਾਖੀਓ ਸਾਚੁ” ॥ ੬੦ ॥ ਪਰਅੰਸ਼ੀ ਪਰਨਾਰ 
ਤਜਿ ਨਾਮ ਸਰਾਹੈ ਸ਼੍ਰਾਸ। ਹਰਿ ਭਜ, ਹਰਿ ਚਿਤ, ਹੇਤ ਹਰਿ; ਹਰਿ 
ਸਿਦਕੀ ਕੁਲ ਆਸ ॥ ੬੨ ॥ ਦੇਹ ਅੰਤ ਭੀ” ਹਰਿ ਭਜੋ ਤਉ ਭੀ ਹੁਇ 
ਨਿਸਤਾਰ । ਐਸੇ ਹਰਿ ਕੋ ਨਿਤ ਭਜੈ ਭਉਜਲ ਉਤਰੈ ਪਾਰੁ॥੬੨॥ਬ੍ਰਹਮ 
ਪਰਾਇਣਾ"ਹੋਇਕੈ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੈ ਜੋਇ/ਤਾਂਕਾਂ ਭੀ ਤੂੰ ਭੈ ਕਰੀਂ ਇਹੈ 
ਹਮਾਰੀ ਖੋਇ॥੬੩॥ਅਪਰ ਸਕਲ ਤਜਿ ਆਸਰੋ ਏਕ ਨਾਮ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ3 

“(ਰਾਮਕੁਇਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ( ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ) ਕਹਿਣ ਲਗੇ (ਕਿ ਸੁਣ ਰਾਮ 
ਕੁਇਰ !) ਇਕ ਸਮੇਂ ਝ੍ਰਹਮਾਂ 2 (ਕਲਜੁਗ ਨੂੰ) ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਬਚਨ ਕਹੇ “ਸੁਣ ਹੇ ਪੁੱਤ੍ਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 
ਵਿਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਥੇ (ਆਪਣੇ)ਧਰਮ ਕਰਮ ਪੁਗਟ ਕਟ? ।(ਅ) (ਓਬੇ ਪਿਛਲੇ ਜੁਗ ਦੈ) ਧਰਮ 
ਕਰਮ (ਐਂਗੇ) ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਹੋਣਗੇ । “ਸੁਣ ਹੇ ਕਲਿਜੁਗ ਮੇਰਾ ਕਮ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ 
ਹੈਂ; ਸਾਰੇ ਮੰਤਰ ਤੇਟੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੈਂ ਰੱਦ ਦਿਆਂਗਾ; ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਹੀ ਸਾਰ ਸਿੱਧ (ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ) 
ਹੋਵੈਗਾ , ੧ਟਰ ਜੁਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜੱਗ ਤਪ ਅਰਚਨਾ ਆਇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ 
ਰਸਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਈਸ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾਂ 2 ਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਰਜ ਸਾਰਨ ਵਭਲਾ 
੮ ਵੇਗਾ [ਸਰਚ=ਸਾਰਨੇ ਵਾਲਾ] । “ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ । “ਨਾਮ ਮਹਾਤਮ ਗੱਜਕੇ (ਸੁਣਾਵੀਂ) । <ਸੋ ਰ੍ 
ਸਾਥੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈਤੁਹਿ ਵਾਚ=ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਜੋ ਤੂੰ ਕਦੇ ਹਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । “ਤਿੰਨਾਂ (ਜੁਗਾਂ 
ਨਾਲੋ ਇਹ ਗਲ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ) ਸੱਚ ਜਾਣ ਰਖੀ ਕਿ (ਨਾਮ ਦੀ) ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ 
ਫਲ ਹੋਸੀ । (ਅ) ਤਿੰਨ ਗਲਾਂ ਸਚ ਰਖੀਂ ਜੇ ਅਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਅੰਸ਼ ਰਹਿਤਤਾ, ਪਰ 
ਨਾਰ ਤੋ" ਬਚਣਾ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਜਪਣਾ । ਹਰਿ ਜਪਨਾ, ਹਰਿ ਸਿਮਰਨਾ ਤੇ ਹਰਿ ੍ਰੇਮ। 
€ਹਰਿ ਤੇ ਭਰੋਸ/ ਤੇ ਸਭ ਆਸਾਂ (ਹਰੀ ਪਰ ਰੱਖਣੀਆਂ) । "“ਭਾਵ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਬੀ ਜੇ । 
“੧ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਭਾਵ । "ੱਖਸਲਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਓਪਰੀ ਸਿਖਿਆ 
ਨਹੀਂ ਸਾਤੇ ਸੁਭਾਵ ਭੂਤ ਹੋ ਦੁਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇਸ ਦਾ ਉਲੰਘਨ ਕਰੇਂਗਾ ਤਾ ਅਸੀਂ ਬੇਵਸੇ ਵਿਰੇਧੀ 
੮ ਜਾਵਾਂਗੇ । "੩(ਜੋ ਕੋਈ ਇਕ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ ਸੇ” । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ।___ (੫੫੬੨) ___ ਰਿਤੁ ੫। ਅੱਸੂ ੨੫, 
ਤੀਨ ਲੋਕ ਕਉ ਬੇਧਿਕੈ ਜਾਇ ਸਾਜੁਜੀ ਖੇਮ'॥੬੪॥ਅਪਨੀ ਨਾਰੀ;ਸੱਚ 
ਇਤ, ਖਾਜ ਅਖਾਜੀ ਬ੍ਰਿੱਤ" । ਸੋਈ ਖ਼ੈਤ ਗੁਰੁ ਮਾਨੀਯਹੁ ਕਲੂ ਪੁੱਤ ! 
ਸਤਿ ਚਿੱਤ” ॥੬੫॥ ਸਤਿਜੁਗ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਬਸਹੁ; ਭੁਜਾ ਬਸਹੁ ਤ੍ਰਿਤੇਯ” । 

ਦੁਆਪੁਰ ਬਸੀਯਹੁ ਜੈਘ" ਮਮ; ਤੂੰ ਚਰਨਨ ਕੌ ਸੇਯ ॥ ੬੬ ॥ ਅੰਗ 

ਅੰਗ ਕੀ ਮੁਕਤਿ ਇਹ ਬੇਦ ਮਾਂਝ ਲਿਖਿ ਦੀਨ? । ਸੋਈ ਸੋ ਸਾਝੀ ਭਲੀ 

ਸਕਲ ਸਮਾਲਾ ਕੀਨ” ॥ ੬੭ ॥ ਅਪਨੋ ਅਪਨੋ ਰਾਜ ਕਰਿ ਤੁਮ ਆਈ- 

ਅਹੁ ਮਮ ਧਾਮ । ਕਰਿ ਕਰਿ ਕਰਨੀ ਕਲ੫ ਲਗੇ ਪਾਈਅਹੁ ਆਂ.ਏ 
ਅਰਾਮ ॥੬੮॥ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਕ ਕਹਿ ਸੈਘਤਾ", ਪਰਾ ਪਸੈਂਤੀ ਜਾਪੁ/ਮਧਮਾ; 
ਵੈਖਰੀ ਜਪ ਰਸਿ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਇਸ ਬਾਪ"॥੬੯॥ ਨਾਰਾਇਨ ਦੇਵ ਹੈ 
ਪਰਾ ਕਾਪੁਨੱਰ ਪਸਤੋਤੀ ਇਸ਼ਟ"੧ਵਾਗਦੇਵੀਂ'' ਮੱਧਮਾ ਬਸੈ; ਬਯਾਸ ਬੈਖ- 
ਰੀ ਸ੍ਰਿਸਟਿ" ॥੭੦ ॥ ਸ਼੍ਰਾਸ ਠਹਿਰਾਵੈ ਨਾਭਿ ਘਰ ਉਠੇ ਤਰੈਗੀ ਤੌਜ'<। 
“ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਂ ਨੂੰ ਚੀਰਕੇ (ਉਲੰਘ ਕੇ) ਸਾਯੁਜ ਮੁਕਤੀ ( ਪਾਏਗਾ ) [ਸਾਜੁਜੀ ਖੋਮ;-ਸਾਯੁਜ= 

ਅਅਰੈਂਦ । ਕੰਰੇਮ=ਮੁਕਤੀ]। “ਆਪਣੀ ਨਾਰ (ਤੇ £੨੪), ਸੱਚ ( ਦੀ ) ਵੀਚਾਰ ( ਯਾ ਸੱਚ ਦਾ 

ਵਰਤ) ਤੇ ਖਾਣੇ ਯੋਗ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਖਾਣੇ ਜੋਗ ਕੀ ਹੈ (ਇਸ ਦਾ) ਵੀਚਾਰ (ਜੇ ਧਾਟੇਗਾ) । (ਅ) 

ਆਪਣੀ ਨਾਰੀ ਵਿਚ ਸਤਿਝ੍੍ਿਤ ਹੇਵੇ ਤੇ ਅਖਾਜ ਦੇ ਖਾਣ ਵਿਚ ਝ੍ਰਿਤੀ ( ਵੈਰਾਗਵਾਨ ਹੋਵੇ ) । 

ਬਚਿੱਤ ਵਿਚ ਸੱਚ ਕਰਕੇ (ਧਾਰ ਲੈ) । “=੍ਰੇਤਾ । “ਲੱਤਾਂ ਵਿਚ । <ਸੇਵਾ ਕਰ । “ਵੇਦ ਵਿਚ ਇਹ 

ਗਲ ਲਿਖ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ (ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ) ਅੰਗ ਨਾਲ ( ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ) ਅੰਗ ( ਭਾਵ 
ਜੁੱਗ ਵਿਚ) ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ । “ਉਹੋ ( ਪਿੱਛੇ ਕਹੀ ਗਲ ) ਸੱਚੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਭਲੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦਾ 

ਸਮਾਲ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਅਥਵਾ ਤੁਸ' ਸਮਾਨ੍ਹਾ ਕਰਨਾ,<ਤਕ । “ਸੰਹਿਤਾ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮਾ 
ਦੇ ਇਹ ਵਾਕ ਕਹੇ ਹਨ । (ਅ) ਇਹ ਵਾਕ ਬ੍ਹਮ ਸੈਹਿਤਾ ਵਿਚ ਕਹੇ ਹਨ । "ਕਿ ਜਪ 
(ਚਾਰ ਪੁਕਾਰ ਦਾ ਹੈ) ਪਰਾ, ਪਮੌਤੀ, ਮਧਮਾਂ; ਬੈਖਰੀ, ( ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਕਿਸੇ ਦ੍ਰਾਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ) 
ਜਾਪੁ ਦਾ ਰਸ (ਲਵੇਂ, ਦੇਖੋ ਜ: ਸਾ: ਭਾ: ਮਨੀ ਸਿੰਘ:-ਪਰ ਸੋਈ ਬਾਣੀ ਵਿਸੇਖ ਹੈ ਜੇ ਯਕ 
ਦਿਲ ਹੋਕੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ) । "“ਚਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਹਨ । "ਪਰਾ ਦਾ ਦੇਵਤਾ 

ਨਾਰਾਯਣ ਤੇ ਪਸਯੰਤੀ ਦਾ ਦੇਵ ਨਰ ਹੈ । (ਨਰ ਨਾਰਾਯਣ ਦੋਵੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ) । "੯ਸਟ ਸੂਤੀ । "“ਬੈਖਰੀ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ( ਦੇਵਤਾ ) ਬਯਾਸ ਹੈ । "£ਨਾਡੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ 
ਸਵਾਸ ਟਿਕਾਂਵੇ ਤਾਂ ਅਨੰਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉਠਦੀ ਹੈ [ਤਟੈਗ-ਲਹਿਰ । ਤੌਜ=ਖੁਸ਼ੀ । ਸੂਚਨਾਂ- 

ਨਾਭੀ ਿਚ “ਮਨਿਰ ਚੱਕ” ਨੂੰ ਕਈ ਵੇਰ ਅਨੰਦ ਦਾ ਟਿਕਾਣ' ਵੀ ਜੋਗੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:-ਦੋਖੋ 
ਵ£ਤ ਟੇਲੇ ਦੀ ਕੁੰਭਲਨ ਸਫਾ ੪੦] । (ਅ) ਨਾਭੀ ਟਿਕਾਣੇ ਸਵਾਸ ਟਿਕਾਉਣ ਨਾਲ ਦੂਰ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਕਲਪਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ । [ਉਠੇ=ਦੂਰ ਦੰਦੀ ਹੈ । ਤਰੋਗ=ਲਹਿਰ; ਸੈਕਲਪ । ਤੌਜ ਦੀ 
ਥਾਵੇ' ਸੈ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਪਾਠ ਤੇਜ ਹੈ ।] “ਸੌ ਸਖੀ ਵਿਚ ਪਾਠ 'ਦੇਵ” ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 
ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਚਾਰ ਦੇਵਤਾ ਗਿਣੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ “ਦੇਵ ਪਾਠ ਸ਼ੂੱਧ ਸਮਬਣਾ ਚਾਹੀਏ। 



ਮਹ ੮੪ ਪਤਾਪ ਸਰਜ । ` ( ੫੫੬੩ ) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੱਸੂ ੨੬. 

ਨਾਮ ਵੇਖ਼ਨ ਕੀ ਜੁਗਤ ਇਹ ਮਬਰਾਂਬਖਸ਼ੀ ਮੌਜ-॥੭੧॥ਕਹਿ ਕਰਿ ਸਾਹਿਬਸਿੰਘ ਸੁਨਹੁ, ਚੁਪ ਕੀਨੀ, ਕਲਿ ਫੈਮ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਸਤਿਗੁਰ 
ਦਈ ਪੜਤਿ ਸੁਨਤਿ ਸੁਖ ਸੋਮਾ॥੭੨॥ਇਤਿ ਸ੍ਰ ਗਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਪੰਚਮ ਹੁਤੇ “ਕਲਜੁਗ” ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਪੰਚ ਬਿੰਮਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੨੫ ॥ 

੨੬. [ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਯ ਕਵੀ । ਦੋਦਨ ਕਵਿ]।__ ਦੋਹਰਾ ॥ ਸਭਾ ਸਰਬ ਕਵੀਅਨਿ ਬਿਖੈ ਇਸ ਬਿਧਿ ਭਯੋ ਸੈਬਾਦ । ਪੈਨਪੈਨ ਸਭਿ ਹੀ ਕਹੈਂ ਰਿਦੈ ਅਧਿਕ ਅਹਿਲਾਦ ॥ ₹ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਉਠੇ ਪੂ 
ਕੋ ਗਏ। ਨਾਨਾ ਰਸ ਅਹਾਰ ਅਚਿ ਲਏ। ਪੁਨ ਪ੍ਰਖੈਕ ਪਰ ਕਰੜੋ ਅਰਾਮੂਇਮ ਸੈਬਾਦ ਕਵਿਨਿ” ਅਭਿਰਾਮੂ॥੨॥ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ਨਿ ਮਹਿ ਕਵਿ ਗੁਨੀ । ਆਵੇਂ ਚਲੋ ਸੁ ਕੀਰਤਿ ਸੁਨੀ । 'ਦਰਬ ਕਰੋਰਹੁੰ ਲਗ ਬਖਸ਼ੈਤੇ । 

ਜੁਗ ਲੋਕਨਿ ਕੇ ਸੁਖਨਿ ਲਭੰਤੇ॥੩॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤਰਾਇ ਕਵੀ ਇਕ ਆਯੋ। ਕਰਿ ਕੀਰਤ! ਕੌ ਕਵਿੱਤ ਲਿਆਯੋ । ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਥਮ ਹੂੰ ਕੀਨਿ ਪ੍ਰਠਾਮੂ । 
ਬਹੁਰ ਸੁਨਾਇ ਸੁਜਸ ਅਭਿਰਾਮੂ ॥ ੪ ॥ ਕਬਿੱਤ= 

ਜਾਂਹੀ ਓਰ ਜਾਊ, ਅਤਿ ਆਦਰ ਤਹਾਂ ਤੇ ਪਾਊਂ) ਤੇਰੇ ਗੁਨ ਗਨ ਕੋ ਅਗਾਊ 
ਗਟ ਸ਼ੇਸ਼ ਦੂ“ । ਹੀਰ ਚੀਰ ਮੁਕਤਾ ਜੇ ਦੇਤਿ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਦਾਨ ਤਿਨੈ ਦੇਖ 
ਦੇਖ ਅਭਿਲਾਖਤਿ ਧਨੇਸ਼ ਜੂੰ । ਗੁਨਨ ਮੈਂ ਗੁਨ ਕਵਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਢੱਯਾ ? ਰੋ 

"ਮਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਭਜਨ ਦੀ ਇਸ ਜੁਗਤੀ ਦੀ ਸਜ (=ਸੁਘ) ਮੈਨੂੰ (ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਜੀ 2) ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ । “ਹੇ ਸਾਹਿਬ ਇੰਘ ਸੁਣੋ (ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ) ਚੁਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ । ₹ਮ੪ ਸੈਜੁਗਤ ਹੋਵੇਗਾ । ਕਵੀਆਂ ਦਾ । “ਜਿਸ ਤਰਫ ਸੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਓਥੋਂ ਹੀ ਆਦਰ ਪਾਂਵਦਾ ਹ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਗਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈ ਹੋਰਨਾਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਹੀ ਆਦਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੰ ਪਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਮੈ ਟੰਮ੍ਰੀਵੂਤ ਹੋਕੇ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਗਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਗੁਣ ਗਾਯਕ ਕਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਆਪ ਹੈ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਕਵੀ ਮਾਤ ਹੈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਹਜ਼ਾਰ ਜੀਭ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਿ ਤੋਂ ਕੀਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈ ਅਜ ਕਰਨ ਲਗਾ ਹਾਂ । “ਹਟੇ, ਬਸਤਰ, ਮੋਤੀ, ਜੇਹੜੇ ਆਪ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾਨ ਦੇਂਦੇ ਹੋ ਤਿੰਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਬੇਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਦਿਹਾ ਦਾਨ ਮਿਲੇ) । ੍ “ਸੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਮਥਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰ ਕਰਤਾ” ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ _ਦੁੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਏਥੋਂ ਬੜਾ #ਸਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਸਾਖੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਮਬਰਾ ਮਿਸਰ ਆਪ ਹੀ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਦੋਵੇ । 1੫ਾ:-ਕਰਿ ਕਵਿ ਗੂਰ । 



ਰੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੫੬੩) ਰਿਤੁ ੫। ਅੰਲੂ ੨੬. 

ਜਬ ਇਟ ਟੇਰੇ ਪੜਾਰ ਕੀਜੇ ਅਮਰੇਸ਼ ਜੂੰ । ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਰੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਛੀਰ'ਨਥਿ 

ਪਾਰ ਭਈ ਕੀਰਤਿ ਤਿਹਾਰੀ ਤੁਮੈਂ ਕਹਿਕੇ ?ਦੇਸ ਜੂੰ ॥ ੧ 
॥ ਟਰ 

ਰੌਪਈ॥ ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਕਲਗੀਧਰ ਹੈ ਕੋਰਾਖੜੋ 
ਨਿਕਟ ਮਾਨ ਬਹੁ ਕੈ ਕੈ 

ਰੋਜ ਦਯੋ ਕਰਿ ਦਰਬ ਘਨੌਰਾ। ਇਮ ਸੁਨਿ ਸ
ੁਨਿ ਕਰਿ ਸੁਜਸ ਬਡੋਰਾ ॥ ਨ 

੫੪ ਕਰਣ ਪਰਬਾੱਭਾਖਾਂ ਤਿਨ ਕੀਨੀ । ਛੈਦ ਬੈਦ ਸੁੰਦਰ ਗ
ਤਿ ਲੀਨੀ% 

ਲਾਖ ਦਰਬ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਈ! । ਗੁਰ ਕੀ ਕੀਰ
ਤਿ ਮਹਿਦ ਬਨਾਈ 

॥ ੬॥ ਹੈਸਰਾਮ ਕਵਿ ਪਰਬ ਬਨਾਯਾਂ । ਦੋਣਪਰਬ ਕੁਵਰੇਸ਼ ਸੁਨਾਯੋ” । 

ਇਸੀ ਰੀਤਿ ਬਹੁ ਭਾਖਾਂ ਬਨੀ । ਮਿਲੋ ਆਨਿ ਇਸ ਹ
ੀ ਬਿਧਿ ਗੁਨੀ॥੭।। 

ਬਾਵਨ ਕਵਿ ਗਿਨਤੀ ਮਹਿੰ ਨੀਤਿ । ਰਹੈਂ ਨਿਕਟ ਹਰਖਾਵੈਂ ਚੀਤਿ। 

ਇਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਾ ਲਗਾਇ । ਬੈਠੇ ਹੁਤੇ ਮਹ
ਾਂ ਦ੍ਰਤਿਹੰਘਾਇ॥੮॥ . 

ਦੇਕ ਕਵੀ ਚਲਿ ਕਰਿ ਤਹਿ_ਆਯੋ । ਨਿਜ ਬਿੱਦਕਾ ਹੈਕਾਰ ਬਢਾਯੋ । 

੨ਨੇ ਅਮਰਾਂ (ਦੇਵਤਿਅੰ) ਦੇ ਈਸ਼ਰ ਜੀ ! ਆਪ ਗੁਣੀਆਂ
 ਤੋਂ ਵਡੇ ਗੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਵੀ 

ਨੂੰ (ਜਦ ਇਹ ਵੇਖੋਰੋ ਕਿ) ਮੇਰ (ਗੁਣਾਂ ਦਾ) ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ (
ਉਚਾਰਨ ਵਾਲਾ) ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰ 

ਵਰਗੇ । (0) ਇਸੇ ਸਤਰ ਦਾ ਅਚਥ ਹੋਰਵੇਂ ਵੀ ਕਰਦ
ੇ ਹਨ:-(ਆਪ ਦੇ) ਗੁਣਾਂ (ਦੇ ਗਾਇਨ 

ਵਿਚ ਮੈਂ) ਗਨੀ ਹਾਂ, ਸੰਮ੍ਰਿਤ ਕਵਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ (ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੇਸ
਼=) ਇੰਦਰ ਮੈਨੂੰ (ਆਪ 

ਦੀ ਕੀਰਤੀ) ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । (੦) ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇ ਇਸ ਚਰਣ ਵਿਚ ਆਏ 

ਪਦ 'ਦੇਰੋ ਤੇ “ਕੀਜੈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਧ ਵਜਾਕਰਣੱਕ ਅਰਥਾਂ
 ਵਿਚ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਐਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 

ਇਹ ਢਿੱਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਇ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਕੇ ਗੁਰੂ ਜ
ੀ ਪਾਸ ਘੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ 

ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ:-ਹੇ ਅਮਰੇਸ਼ ਜੂ! ਗੁਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਣੀ
 ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਇ ਕਵੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾ” 

ਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇ
ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਘਲ 

ਰਿਹਾ ਹਾੰ ਕਿ ਆਪਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੁਣ ਖੀਰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ' -ਪਾ
ਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਆਦਿ । “ਹੇ 

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ! ਆਪਦੀ ਕੀਰਤੀ ਖੀਰ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਬੀ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ 

(ਕੈਵਲ ਇਤਨਾ) ਮਸਾਂ ਕਹਿਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂ (ਸੁਨਾਉਂਣ ਲਈ ਮੈਂ ਆਇਆਂ
 ਹਾਂ) “ਭਾਵ/ 

ਬਹੁਤਾ ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ । “ਛੰਦਾਂ ਬਦੀ ਨੇ ਸੁਹਣੀ ਚਾਲ ਲਈ । “ਕੁਵਰੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਣ ਪਰਬ 

(ਭਾਖਾ ਕਰਕੇ) ਸੁਣਾਇਆ । #ਉਸਰਾਮ ਕਵਿ ਦੀ ਉਬਾਨਕਾਂ ਤੋ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 

“ਕਰਣ ਪਰਬ” ਦਾ ਟੀਕਾ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯਬਾ
:-ਹੈਸਰਾਮ 

ਤਾਂ ਦਿਨ ਕਰਯੋ ਕਰਣ ੫ਰਬ ਆਫੰਭ । ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਵੀ ਨੇ “ਸਭਾ ਪਰਬ)! ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ 

ਪਟਿਆਲਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਹੈ । ਹੈਸਰਾਮ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ੬੦ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੱਯਾ 

ਮੈਨੂੰ ਕਰਣ ਪਰਬ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ । _ਯਬਾ:-ਪ੍ਰਥਮ ਕਿਪਾਂ ਕਰਿ ਰਾਂ੫ ਕਰ ਗੂਰੂ 

ਗੋਬਿੰਦ ਉਦਾਰ । ਟਕਾ ਕਟੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਤਬ ਮੋਕੋ ਸਾਠ ਹਜ਼ਾਰ । ਇਹ “ਕਰਣ ਪਰਬ' ਬੀ 

ਪਟਿਆਲਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਹੈ । ਕ੍ਰਘਾ=-ਸੁਥ । 



ਸੀ ਗੁਰ ਸੂਰਜ । ( ੫੫੬੫) __ ਫੁੜ ੫। ਅੰਸੂ ੨੬ 

ਕੀਨ ਅਰਬ ਛਪਾਯੋ । ਅਭਿਲਾਖਤਿ ਗੁਰ ਤੇ ਪਰਖਾਯੋ ॥ ੯ ॥ 
ਹਾਥ ਬੈਦਿ ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਠਾਨੀ । ਬੈਠਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਨਿਕਟ ਬਖਾਨੀ । “ਦੇਸ਼ 

ਮਹਿੰ ਰਾਵਰਿ ਕੀਰਤਿ । ਜਿਸ ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਨਿਯਤਿ ਬਿਸਤੀਰਤਿ 
॥ ੧੦ ॥'ਸਭਿ ਬਿੱਦਯਾ ਕੇ ਗੁਨੀ ਬਖਾਨੇ । ਰਹੈਂ ਸਭਾ ਤੁਮਰੀ ਸਨਮਾਨੇ । 
ਫੈਦ ਰਚਹਿਂ ਲਾਖਹੁੰ ਰਹਿ ਤੀਰ । ਪਰਖਹ ਸਭਿ ਕੋ ਗੁਨੀ ਗਹੀਰ॥੧੧ ॥ 
ਏਕ ਸ੍ਰੈਯਾ ਰਚਜੋ ਨਵੀਨਾ । ਅਰਥ ਅਜਾਇਬ ਸ਼ੁਭ ਧਰ ਦੀਨਾ । ਸਭਾ 
ਆਪ ਕੀ ਮਹਿ ਨਹਿ ਐਸਾ । ਜ਼ਾਹਰ-ਕਹੈ ਅਰਥ ਕੋ ਜੈਸਾ! ॥੧੨॥ਸਨਿ 
ਹੈਕਾਰ ਸਮੇਤ ਉਬਾਚਾ । ਬੋਲਯੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੁ ਗੁਰ ਸਾਚਾ । ਪਨਜ ਮਤਿ 
ਕਰਿਕੈ ਕੀਨਸਿ ਜਥਮਸਭਾ ਮੜਾਰ ਉਚਾਰਹੁ ਤਬਾ”॥੧੩॥ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਕਰਿਕੈ ਕਵਿ ਲਯਾਯੋ । ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਤਬੈ ਸੁਨਾਯੋ । ਸਭਾ ਬਿਖੈ 
ਸਭਿਹੂੰ ਸੁਨਿ ਲਯੋ । ਸੋ ਮੈਂ' ਇਹਾਂ ਪਾਠ ਲਿਖਿ ਦਯੋ:-॥ ੧੪॥ 

ਸ੍ਰੇਜਾ ॥ ਨਵਸਾਤ ਤਿਯ ਨਵਸਾਤ ਕਿਲੇ _ਨਵਸਾਤਿ ਪਿਯੋ, ਨਵਸਾਤ ਪਿਯਾਏ” । 
ਨਵਸਾਤ ਰਚੇ, ਨਵਸਾਤ ਬਦੇ, ਨਵਸਾਤ ਪਯ/ ਪਹਿ ਦਾਯਕ ਪਾ£ ” । ਜੀਤ ਕਲਾ 
ਨਵਸਾਤਨ ਕੀ ਨਵਸਾਤਨ ਕੇ ਮੁਖ ਅੰਚਰ ਛਾਏਂ੧ । ਮਾਨਹੁ ਮੇਘ ਕੇ ਮੰਗਲ ਮੈਂ ਕਵਿ 

ਹੀ 

ਦਦਨ ਦੈਦ ਕਲੇਵਰ ਛਾਏ$ ।। ੧ । 
ਰੌਪਈ॥ ਸ਼੍ਰੀਕਲਗ਼ੀਧਰ ਸੁਨਿ ਮੁਸ਼ਕਾਦੇ । ਕਹਿ ਚੈਦਨ ਕੌ ਗਰਬਗਵਾਏ। 
ਇਸ ਜੈਸਨਿ“ ਕੋ ਅਰਥ ਬਿਚਾਰਨ।ਹਮਰੇ ਘਾਹੀਕਰਹਿ ਉਚਾਰਨਿ॥੧੫॥ 
ਇਿਹ ਲਾਇਕ ਕਵਿਯਨਿ ਕੇ ਨਾਂਹੀ।ਮਿਲਿਆਪਸਮਹਿੰਕਰਤੇ ਘਾਹੀਛੈਦੇ 
ਸੋਭਾ ਹਮਰੀ ਮਹਿ ਸਰਸਤਿ£ । ਜਿਨ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੇ ਰਸ ਬਰਸਤਿ ॥੧੬॥ 
ਕਵੀਯਨਿ ਕੋ ਹਮਰੇ ਹਯ ਦਾਸ” । ਪਠਤਿ ਸੁਨਤਿ ਆਨਤਿ ਜਬਿ ਘਾਸ) 
ਚੈਦਨ ਕਵਿ ਗੁਰ ਕੋ ਬਚ ਸੁਨੋ । ਬੋਲਕੋ ਧਰਿ ਕਰਿ ਅਚਰਜ ਘਨੇ॥੧੭॥ 
"ਨਾਂ (ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ) ਤ੍ਰੀਮਤ ਨ ਸੋਲਾਂ 'ਇੰਗਾਰ) ਕੀਤੇ (ਉਸਦਾ)ਸੇਲਾਂ(ਵਦ੍ਹੇ ਦਾ)ਪਤੀ ਸੀ ਸੋ ਪਤੀ 
ਸੋਲਾਂ (ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋ ਪਰਨ ਸੈਂ . ਆਯਾਂ । (ਅ) ਸੋਲਾਂ “ਰਸ ਪਿਆਏ” ਵੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ । 
੧ਜੋਲਾਂ (ਘਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦ ਪੜ) ਵਿਛਾਇਆ,ਸੋਲ੍ਹੀਆ (ਦਾਉ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ) ਬਦਿਆ । ਅਥਵਾ 
ਸੋਲਾਂ (ਦਾਉ ਪਾਉਣ ਦੀ) ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ, ਪਰ ਸੋਲ੍ਹੀਆ ਦਾਉ ਪੀਆ ਦਾ ਪੇ ਗਿਆਂ ਭਾਵ ਪੁੱਗ 
ਗਿਆ । (%) ਵਾਯ ਦਾ ਅਰਥ 'ਦਾਉ! ਦੇ ਬਾਂ “ਦੇਣੇ ਯੋਗ ਧਨ” ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । “ਸੋਲਾਂ (ਨਰਦਾਂ 
ਵਾਲੇ ਦੌਪੜ) ਦੀ ਬਾਜੀ ( ਪਤੀ ਨੇ ) ਜਿੱਤ ਲਈ, ਤਾਂ ਸੋਲਾਂ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ( ਮੁਖੜੇ 
ਵਾਲੀ ਨੇ ) ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕੱਜ ਲਿਆ। [ ਕਲਾ=ਬਾਜ਼ੀ ] । “ਓਦਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 
ਕਿ ਮਾਨੋਂ' ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਮੰਭਲ ਵਿਚ ਚੈਦ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛੁਪ ਗਿਆ ਹੈ । “ਏਹੋ ਜੇਹੇ (ਛੰਦਾਂ) ਦ । 
੬ਰਸ ਵਾਲੇ । (ਅ) ਵਧੀਆ । “ਸਾੜੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਦਾਸ । "ਂਪਾ:-ਸੁਧਰੀ ਦੀਨ। 



ਤਾਂਘ ਸਜ । ( ੫੫੬੬ ) ਰਿਤੁ ੫ । ਅਨੂ ੨੬, 

ਕੌ ਲੋਹ ਬੁਲਾਇ । ਜੋ ਇਸ ਕੇ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਨਾਇ। ਜਿਸ 
ਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ ਕਵਿ ਜੀਤ" ॥ ੧੮ ॥ ਹੇਮ 
ਲਸ਼ਟਕਾ ਜੁਤਿ ਤਹਿੰ ਖਰਿਯੋ” । ਪ੍ਰਛੁ ਸੁਨਿ, ਤਾਂਹਿ ਪਠਾਂਵਨਿ ਕਰਿਯੋ । 
“ਆਨਹੁ ਧੈਨਾਸਿੰਘ ਹਕਾਗਿਇਸ ਹੀ ਛਿਨ ਕੁਛਲਗਹਿ ਨ ਬਾਰ॥੧੯॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਹੁਕਮ ਮਾਨਿ ਸੋ ਗਯੋ । ਧੈਨਾ ਸਿੰਘ ਸੈਗ ਕਹਿ ਦਯੋ । ਸੁਠਿ ਕੈ 
ਭਿਨ ਸੋ ਬੂਝਨ ਕੀਨਾ ।ਪੰਕਮ ਸਿਮਰਜੋ ਮੁਝ ਕਹਹੁ ਪ੍ਰਬੀਨਾ?॥ ੨੦॥ 
ਚੋਬਦਾਂਰ ਤਬਿ ਕਹਕੋ ਪ੍ਰਸੈਗਜਿਮ ਗੁਰ ਭਨਜੋ ਕਵੀ ਕੇਂ ਸੈਗਪੈਨਾ ਸਿੰਘ 
ਸੁਜਾਨ ਸਭਿ ਜਾਨੀ। ਸਫਲ ਕਰੀ ਚਾਹੈਂ ਗੁਰਬਾਨੀ ॥੨੧॥ ਬਹੁਤ ਮੋਲ 
ਕੇ ਬਸਤ੍ਰ ਉਤਾਰੇ । ਜੀਰਣ ਮੋਣ ਵੇਹਿ ਪਰ ਧਾਰੇ। ਇਕ ਖੁਰਪਾਲੋ ਕਰਿ 
'ਜੁਤ ਜਾਗੇ । ਇਕਠੀ ਕਰਿ ਸਿਕੋਧ ਪਰ ਡਾਰੀ ॥ ੨੨॥ ਸਭਿ ਘਾਹੀ ਕੋ 
ਬੇਖ ਬਨਾਯੋ । ਸ਼ੋਕ ਬਿਹੀਨ ਸਭਾ ਮਹਿ ਆਯੋ । ਗੁਰ ਪਦ ਪਦਮ ਕੀਨ 
ਤਬਿ ਨਮੋਂ । ਉਚਤਿ ਥਾਨ ਬੈਠਯੋ ਤਿਹ ਸਮੋ ॥ ੨੩॥ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗ਼ੀਧਰ 
ਹੁਕਮ ਉਚਾਂਚਾਂ । “ਏਹ ਕਵਿ ਹੈ ਮਤਿਵਾਨ ਉਦਾਰਾ। ਰਚਿ ਕਰਿ ਆਨਯੋ 
ਏਕ ਅਰਥ ਬਿਚਾਰਹੁ ਦੇਹ ਸੁਨੈਯਾ॥੨੪॥ਸੁਣ ਪੈਨਾਸਿੰਘ ਅਰਬ 
ਬਖਾਨਾ/ਤਿਯ ਖੋੜਸ'ਬਰਖਨ ਬਯਵਾਨਾ। ਤਨ ਖੋੜਸ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੁਹਾਯੋ । 
(ਥੋੜਸ ਮਾਸਨ ਮਹਿ ਪਿਯ ਆਯੋ” ॥੨੫॥ ਖੋੜਸ ਘਰ ਕੋ ਚੌਪਰ ਰਵਿਯੋ। 
ਖੋੜਸ ਦਾਵ ਲਾਇ ਸੁਖ ਮਚਿਯੋ । ਸੋਈ ਖੋਕਸ ਪਜਾਰੋ ਲਯਾਯੋ' । ਖੋੜਸ 
ਕੀ ਬਾਜੀ ਜੈ ਪਾਯੋ ॥੨੬॥ ਖੋੜਸ ਕਲਾ ਚੋਦ ਮੁਖ ਜੋਈ” । ਹਾਰ ਪਾਯ 
ਤ੍ਰਿਯ ਛਾਂਦਤਿ ਸੋਈ"।ਖ਼ਨਹੁੰ ਮੋਘ ਮਹਿ ਨਿਸਪੰਤਿ"ਛਾਯੋ । ਇਮ ਅੰਚਰ 
ਮਹਿ" ਮੁਖਿ ਦਰਸਾਯੋ"”॥੨੭॥ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਿਤ ਸਭਾ ਸਭਿ ਸੁਨਿਯੋ । 
ਅਰਥ ਜੋਥਾਵੰਤਿ ਜਿਮ ਇਹ ਭਨਿਯੋਸੁਨਿ ਚੈਦਨ ਕਵਿ ਤਜਿ ਹੈਕਾਰਾ। 

_ਹਾਂਬ ਜੋਰਿ ਗੁਰ ਸਾਥ ਉਚਾਰਾ ॥ ੨੮ ॥ “ਮਹਾਰਾਜ ! ਬਲ ਨਹਿ ਬੁਧਿ 
ਕੋਰਾ । ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਢੇਰਾਂ।ਗਰਬ ਨ ਚਲਹਿ ਆਪ ਕੋ ਆਗੇ। 
"ਯਵੀਆੰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । “ਜੋ ਚੋਬਦਾਰ) ਖੜਾ ਸੀ । “ਭਾਵ ੮ਬੀਨ ਹੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। 
੯੩ । ੯ ਜਿ ।%(ਪ੍ਦਸੇ) ਅਇਆ । 
ਰੋਈ ਸੋਲ੍ਰੀਆ ਦਾਉ ਪੜਟ (ਪਤੀ ਨੇ) ਲਿਆਂਦਾ ਭਾਵ ਪਾਂ ਲਿਆ । ₹ਚੌਪੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ 
0 
ਲਿਆ । ੯੩੬ਵਮਾਂ। ਦਿੱਸਿਆ। “ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ(ਆਪ)ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਤੇ 
ਕਿਹ ਆਪ ਵਾ ਕਰਾ ਹੈ, ਪਟ . 1 'ਨਫਸਾਤ-ਪਿਯੇ” ਦਾ ਅਰਥ,ਨਹੀਂ ਆਯਾ! 



_ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ । _( ੫੫੬੭) ਰਿਤੁ ੫ । ਅਸ ੨੬. 
ਨਾਮ ਬਨਾਵਨ ਲਾਰੇ" ।॥੨੬॥ਤਬਿ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਬਾਕ ਸੁਨਾਯੋ। 

ਬੈਠਾ ਸਿੰਘ ਜੁ ਤੋਹਿ ਝਨਾਯੋ । ਸੋ ਪਠਿ, ਇਸ ਤੋ ਅਰਥ ਕਰਾਵਹੁ । 
ਸੁਨਹ ਭਲੋ ਪੁਨ ਆਪ ਸਨਾਵਹੁ” ॥ ੩੦ ॥ ਸਭਾ ਬਿਖੇ ਜਥਿ ਸਤਿਗੁਰ 
ਕਹਿਯੋ । ਆਸ਼ੈ ਸਕਲ ਸਿੰਘ ਨੰ &(ਹਯੋ' । “ਕਥਹ ਅਰਥ ਜੇ ਕਰਿ 
ਲਖਿ ਪਾਯੋ”। ਉਭੈਆਸਵੈਯਾ ਕਰਕੋ ਸੁਨਾਯੋ॥ ੩੧॥ ਸ੍ਰੈਯਾ । 

ਮਰੇ ਜਲ ਕੇ ਪਰਸੇ ਕਬਦੂੰ ਨ ਮਰੇ ੫੩ _ਪਾਵਕ ਪਾਏ । 
ਮਰੇ ਮਢ ਕੇ ਪਰਜੇ ਕਬਹੂ ਨ ਮਰੇ ਤਨ ਤਾਪ ਕੇ ਅਏ । 

ਮਰੇ ਪੀਯ ਕੇ ਪਰਸੇ ਕਬਹੈ ਨ ਮਰੇ ਪਰਦੇਯ ਸਿਧਾਏ । 

( 

ਨ 
ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਹੀ ਦਿਜਰਾਜ ! ਬਿਚਾਰ ਸਕੇ ਨ ਬਿਨਾਂ ਚਿਤ ਲਾਏ ॥੧॥ 

ਕਉਲ ਮਰੇ ਰਵਿਕੇਂ“ ਪਰਸੇ ਕਬਹੂੰ ਨ ਮਰੇ ਸਸਿ ਕੀ ਛਬਿੰਝ ਪਾਏ । 
ਮਿੱਟ੍ਰਮਰੇ ਮਿਤ ਕੇ ਮਿਲਿਬੇ ਕਬ ਨ ਮਰੇ ਜਬਿ ਦੂਰ ਸਿਧਾਏ । 
ਸਿੰਘ ਮੇ ਜਬਿ ਮਾਸ ਮਿਲੇ ਕਬਹੂ ਨ ਮਰੇ ਜਬਿ ਹਾਥ > ਆਏ” । 
ਗੂੜ੍ਹ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਹੀ ਦਿਜਰਾਜ !'ਬਿਚਾਰ ਸਕੇ ਨ ਬਿਨਾਂ ਚਿਤ ਲਾਏ) ॥੨॥ 

_ਭੌਪਈ ॥ ਧੈਨਾ ਸਿੰਘ ਬਨਾਇ ਸੁਨਾਏ । ਖੈਦਨ ਕਵਿ ਤੋ ਅਰਬਨ ਆਏ 
-ਰਹਜੋ ਬਿਚਾਰਤਿ ਥਿਰ ਚਿਰ ਕਾਲਾ । ਪੁਨ ਲੱਜਾ ਧਰਿ ਰਹ3 ਬਿਸਾਲ। 
॥ ੩੨॥ ਭਯੋ ਦੀਨ ਤਬਿ ਗੁਰ ਅਗੁਵਾਈ । ਮੁਖਿ ਤੇ ਕਛੂ ਨ ਬੋਲਨੋ 

_ਜਾਈ । ਮਹਿੰਮਾ ਮਹਾਂ ਜਾਨਿ ਪੁਤੁ ਕੋਰੀ। ਬਿਨਤੀ ਕਰਤਿ ਭਯੋ ਤਿਸ 
ਬੇਰੀ ॥੩੩॥ “ਜੇ< ਰਾਵਰ ਕੀ ਚਰਨੀ ਠਾਗੇ। ਮੂਰਖ ਭੀ ਚਾਤੁਰ ਬਡਭਾਗੇ। 

ਚਹੈ ਸਮਤਾ ਤਿਨ ਕੇਰੀ । ਚਹੈ ਜੁ ਹੋਇ ਦਸ਼ਾ ਜਸਮੇਰੀ"?॥ ੩੪। 
ਬੋਲਯੋ ਦੀਨ ਗਰਬ ਜਬਿ ਹਰਜੋ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੋ ਭੀ ਰਾ੫ਨਿ ਕਰੜੋ 
ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨਿਕ ਗੁਨਵੈਤੋ । ਸੁਨਿ ਸਨਿ ਜਸ ਕੋ ਆਇ ਰਹੈਤੇ । 
੩੫॥ ਕਰਿ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰਭੁ ਕੋ ਪਰਚਾਵੈਂ । ਅਨਿਕ ਜੁਗਤ ਜੁਤਿ 
“ਦੈ (ਆਪ ਦੇ) ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ (ਕਵਿਤ) ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । “ਪੈਨ 
ਮਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਛਾ ਜਾਣ ਲਿਆ । ੨(ਹੇ ਦੰਦਨ [) ਜੇ ਤੂ ਅਰਬ ਸਮਬ ਲਵੇ' ਤਾਂ ਕਥਨ ਕ: 
ਦੇਈਂ । “ਹੇ ੯ਦਨ ਕਵੀ ! “ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ । #ਚਾਂਦਨੀ-ਦੈਦ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ । (ਮਾਸ) ਹੱਛ 
ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ । ਦਹੇ ਦਿਜਰਾਜ (ਦੰਦਨ) ! ੯ਜਿਹੜੇ । "ਜੋ (ਸਮਤਾ ਕਰਨੀ) ਚਨੇਗਾ ਉਸ ਦੰ 
ਸੈਸੀ ਵਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜੈਸੀ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ । "੫:-੯ ਕ । ਧੈਨਾਂ ਸਿੰਘ । 

7ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਹਾਂ ਸੇਯਾਂ ਦੇ ਅਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਦ “ਕਬਹੂੰ ਨ” ਦੇ ਅੱਗੇ 
ਵਿਰਾਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਰਬਾਤ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਯਥਾ- 
ਮੱਛੀ ਜਲ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਨਾਲ ਮਰੇਰੀ ਕਦੇ ਨਾ, ਪਰ (ਅੱਗ=) ਸੇਕ ਪਾਕੇ ਮਰ ਜਾਏਗੀ । 

ਨ 



੍ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਵਜ।______( ੫੫੬੮) ਚਿੜੂ ੫ । ਅਸ ੨੭. 
ਕਵਿਤ ਸੁਨਾਵੈਂ,ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਤਿ ਮਹਾਂ ਮਨ ਭਾਈ/ਰੀੜਹਿੰ ਰਿਦੋ ਗੁ

ਨਨਿ 

ਅਧਿਕਾਈ ॥ ੩੬॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਪੰਚਮ ਰੁੰਤੇ “ਕਵਿਯਨਿ 

ਪੂਮੈਗ ਬਰਨਟੈ ਨਾਮ ਖਸ਼ਣ ਬਿੰਸਤੀ ਅੰਧੂ । ੨੬ ॥ 
੨੭. [ਸੁਖਮਨੀ ਤੇ ਜਪ ਮਰਿਮਾ] । 

ਫਹਰ॥ #ਇਕ ਦਿਨ ਗੁਰ ਕਹਿੰ ਸਭਾ ਮੰਹਿਂ “ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੀ ਰਹਿਤ । 

ਕਲਿ" ਮਹਿਮਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਬਹੁ ਜਪੁਜੀ ਮਹਿਮਾਂ 'ਮਹਿਤ ॥੧॥ ਜਿਨ
 ਕੇ 

ਜੇਵਨ ਤੋ ਮਿਟੈਂ ਬਿਘਨ. ਕਲਖ ਸਮੁਦਾਇ। ਨਿੱਤ ਪਾਠ[ ਚਿਤ ਪ੍ਰ
ੀਤ 

ਤੇ ਅੰਤ ਭਲੀ ਗਤ ਪਾਇ੨॥ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਤਬਿ ਨੌਦਲਾਲ 
ਇਕ ਪੰਡਤ 

ਪਿੰਡੀ ਲਾਲਦੋਨਹੁ ਬੂਝਨਿ ਲਗੋ ਸ਼ੁਭ ਮਹਿਮਾ ਜਥਾ ਬਿਸਾਲ ॥੩॥“ਸ਼ੀ 

ਅਰਜਨ ਜੀ ਰਚੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜਪੁ ਕੀਨ।ਸ਼ਹੀ ਮੁਖ ਤੇ ਬਰਨ ਹੁੰ 
ਅਬੈ 

ਜਥਾ ਮਹਾਤਮ ਪੀਨ? ॥੪॥ ਵੌਪਈ॥ ਇਤਨੇ ਬਿਖੈ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿਯੋ । 

£ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਅਚਰਜ ਲਹਿਯੋ । ਬਿਚ ਸਰਾਇ ਕੇ ਇਕ ਸਿਖ ਹੇਰਾ ।
 

ਤਿਸ ਮਹਿ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਕੋ ਪ੍ਰੇਤ ਬਡੇਰਾਂ ॥੫॥ ਇਤਨੋਂ ਈ ਪ੍ਸਤਾਵ ਚਲਾਏ” । 

ਕਵੀ ਗੁਨੀ ਗਨ ਗੁਰ ਢਿਗ ਆਏ। ਪਠਨਿ ਸੁਨਨਿ ਕੌ ਪਰਚਾ ਜੋਇ।_ 

ਨਨਕੋ ਸੈਗ ਕਰੇਂ ਰਸ ਸੋਂ ਇ॥੬॥ਬਿਧੀਚੇਦ, ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਜਲਾਲ। ਖਾਨ- 

ਚੈਦ; ਅਰੁ ਚੈਦ ਨਿਹਾਲ । ਮਾਨਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਜੇਵ । ਸੈਨਾਪਤਿ; ਪੰਡਤਿ 
ਸੁਖਦੇਵ।੭॥ਆਲਮਸ਼ਾਹ:ੰਮਦਨ ਗਿਰ ਆਯੋ। ਬ੍ਰਿੱਖਾਉ; ਸੁੱਖੂ; ਗੁਨੀਆ 

ਭਾਯੋ । ਗੁੱਠਾ;ਅਲੀਹੁਸੈਨ ਰੁ ਅੱਲ। ਉਦੇਰਾਵ; ਰਾਵਲ; ਕਵਿ ਬੱਲਬਰ॥੮॥ 

ਸੁਖੀਆ;ਧਰਮ ਸਿਘ ਅਰੁ ਚੰਦਾ । ਬੱਲਭ ਕਵਿ; ਕੁਵਰੇਸ਼ ਬਿਲੀਦਾ। ਮੱਧੂ; 

ਲੱਖ; ਈਸ਼ੁਰਦਾਸ। ਧਯਾਨ ਸਿੰਘ, ਪੈਨਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾਸ ॥ ੯॥ ਹੈਸ ਰਾਮ 

ਆਦਿਕ;ਕਵਿ ਔਗ੍ਰਬਿੱਦਯਾਵੈਤਨਿ ਕੋ ਸਿਰਮੌਗ ਪ੍ਰਿਥਕ ਪ੍ਿਥਕ ਸਭਿ 

੧ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ । “ਭਾਵ ਸੁਖਮਨੀ । “ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਮੈਗ ਚਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ”''। “ਜਿਨਾਂ 

ਨਾਲ-ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲਕੇ ਰਸ ਨਾਲ, (ਚਰਚਾ) ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । 

ਜੂੰ ਸਾਬੀ ਦੀ ੮੯ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਦੇੱਲੀ । 1ਪਾ:-ਪਾਠ ਕਹਿ। 
ਸ਼ਿਫ ਸਿੰਘ ਸਰੇਜ ਡੈ ਹਿਦੀ ਸ਼ਭਦ ਸਾਗਰ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਹਿੰਦੀ. 'ਖਰਾਂ ਥਿਰ ਲਿਖੇ ਮਾਧਵਾਨਲ

 ੨% ਕੇਦਲਾ ਦੇ ਅਡਲੇ 

ਦੋਹੇ 3“ ਝੀ ਸਹੀ ਹੈ ਗਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਤੀਚਸਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇ ਹੋਇਆ ਹੈ । ੬
੯੧ ਹੋ: ਸੈਮਡ ਇਸ ਦੇ ਈਬਾਦੇ ਵਿਚ 

ਫਿਤਾ ਜੇਧ -ਕਵੀ ਸੇਸਕ੍ਰਿਭ ਦੇ ਲੋ੪ ਦਾ ਨਮਡ ਹੈ । ਜੇਧ ਨੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਨਹੀ' ਦਿਡ
ੀ । ਠੁਰਦਰਬਾਰ) ਹੋਣ ਫਰਫੇ ਆਲਮ ਨੇ 

ਰਾਗਮਾਗ ਫੇਰੂ (ਧ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜੰੇ ਵਿਚ ਢਿਡੀ ਹੈ । ਦੇਖੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ €ੰ੩ ਕੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਕਾਂ ਪੁਨਾ ਦੇਥੇ. 

।ਪਛੇ ਰਾਸ ੩ ਅੰਸੂ ੩੮ ਅੰਕ ੪੧ ਦੀ ਹੋਠੀ ਟ੍ਰਕ । 

ਉਪਾ:-ਸੇੱਖਾ । ((ਪਾ:-ਉੱਦੇ ਰਾਵਲ ਹੈ- ਕਵਿ ਝੱਲ । 

[]ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ੫੨ ਕਵੀ ਹੈਸਨ ਪੂਸਿੱਧ ਬਾਤ ਹੈ; 
੍ (ਕੀ ਟੂਕ ਦੇਖੇ ਅਬਣੇ ਪੈਨੇ ? ਦੇਠ]ਛਥ” 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ।____ (੫੫੬੯) __ਫੁਤ ੫। ਅੱਸੂ ੨੭. 
ਟੇਕਯੋ ਮਾਥਾਂ । ਬੈਠੇ ਸਭਾ ਦੇਖਿ ਗੁਰ ਨਾਥਾਂ ॥ ੧੦ ॥ ਇਨ ਪਸ਼ਚਾਤੀ 
ਆਇ ਸ਼ਿਤਾਬੀ । ਸੱਦੂ ਮੱਦੂ ਦੌਨ ਰਬਾਬੀ । ਕਿਰਤਨ ਕਰਨ ਲਗੇ ਤਬਿ 
ਆਏ। ਥਿਰ ਚਿਤ ਜਬਹਿ ਥਿਰੇ ਸਮੁਦਾਏ॥੧੧॥ਤਬਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਉੱਤਰ 
ਕਹਜੋ ।ਪ੍ਰੇਤ ਲੇਗੜੋ ਜਿਹ ਸਿਖ ਕੇ ਲਹਯੋ'। ਸੋ ਨਹਿ ਪਵਤਿ ਹੋਗ 
ਜਪੁ ਰਸਨਾ । ਜਿਨਹੁੰ ਕੈਠ ਤਿਨ ਪਰ ਕਛੁ ਬਸ ਨਾਂ?॥ ੧੨॥ ਨਿਕਟ 
ਖਾਲਸਾ ਗੁਰ ਬਚ ਸੁਨਿਯੋ । ਬੂਝਨਿ ਕਾਰਨ ਨੀਕੇ ਭਨਿਯੋ। #ਸ਼ਹੀ ਪੂਭੁ 
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰ ਸਾਚੇ!ਦਿਹੁ ਬਤਾਇ ਸੈਸੇ ਚਿਤ ਰਾਚੇ॥੧੩॥ ਲੇਤਿ ਮੁਕਤਿ 
ਜਪੁ ਪਾਠਕ ਜੋਇ” ? ਕੈ ਸਰੀਰ ਕੀ ਰੱਛਾ ਹੋਇ ? ਇਹ ਨਿਰਨੈ ਹਮ 
ਪਾਵਹਿ ਜੈਸੇ। ਸਿੱਖਨ ਹੇਤ ਉਚਾਰਹੁ ਤੈਸੇ”॥੧੪॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਫੁਰਮਾਵਨ 
ਕੀਨ । “ਅੰਮਿ੍ਤ ਫਲ ਕਿਸਹੂੰ ਕਰ ਲੀਨ”। ਜੋ ਅਚਿ ਲੋਹ ਅਮਰ ਹੁਇ 
ਜਾਇ । ਭੂਖ ਤ੍ਰਿਖਾ ਭੀ ਦੁਖ ਬਿਨਸਾਇ ॥ ੧੫॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਜਿਮ 
ਦੋਨੋਂ ਕਰੇ“ ॥ ਤਥਾ ਸ਼ਕਤਿ ਜਪੁਜੀ ਜੁਗ” ਧਰੇ। ਤਨ ਕੀ ਰੱਛਾ ਮੁਕਤਿ 
ਪਦਾਰਬ' । ਦੇ ਦੋਨੋ' ਕੋ ਸਦਾ ਸਕਾਰਥ॥॥੧੬।ਸਨਿ ਕਰਿ ਤਬਿ ਪੰਡਤਿ 
ਬ੍ਰਿਜਲਾਲ । ਬਿਨਤੀ ਕਰਤਿ ਭਯੋ ਤਿਸ ਕਾਲ। “ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੁ ਸੁਨਿ ਮੇਰੀ 

“ਪ੍ਰੈਡ ਲੱਗਾ ਹੋਜਾ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੇ (ਤੁਸੀਂ) ਵੇਖਿਆ ਹੈ । “ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਪੁਜੀ ਕੌਠ ਹੈ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰ ਭੂਤ ਦਾ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ । ੧ (ਜਪੁਜੀ ਪਾਠਕ) ਮੁਕਤੀ ਲੈਦਾ ਹੈ ਊ 5(ਜੇ) 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ । “ਜਿਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਅਸਰ) ਕਰਦਾ ਹੈ (ਅਮਰ ਵੀ ਤੇ 
ਭੁੱਖ ਤਿਖਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਵੀ) । #ਦੇਵੇ' ਸ਼ਕਤੀਆਂ । ”ਨਖ ਪਦਾਰਬ । ਰ੍ 
“ਦਭ( [ਪਿਛ&ੇ €ਨੇ ਦੀ ਝਾਕੀ ਟੂਕ) 
ਪਰ ਇਹ ਗੇਣਤੀ ਵਧਦੀ ਘਣਦੀ ਬੀ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਵੰਜਾ ਕਵੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ੪੧ 
ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗੁ: ਪੂ: ਸੂਰਜ ਦੀ ਇਸੇ ਰੁਤ ਵਿਚ ਅੱਭ ਅੱਭ ਥਾਈ ਆਏ ਹਨ:- 

ਰਾਇ, ਅੱਲ੍ਹ, ਆਸਾਂ ਸਿੰਘ, ਆਲਿਮ; ਅਲੀ ਹੁਸੈਨ, ਅੰਮ੍ਰਤਰਾਇ, ਈਸ਼ਰ, ਸੁਖਾ- 
ਨਿੰਘ) ਸੁਖਦੇਵ, ਨੁੱਖੂ, ਸੁਖੀਆ, ਸੁਦਾਮਾ, ਸੈਨਾ ਪਤ, ਹੈਸ ਰਾਮ, ਕਲੂਆ, ਕੁਵਰੇਸ਼, 
ਖਾਨ ਚੈਦ, ਗੁਣੀਆਂ, ਗੁਰਦਾਸ, ਚੈਦਨ, ਚੰਦਾ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਧੈਠਾ ਸਿੰਘ, 
ਨਿਹਾਲ ਚੈਦ, ਟੈਂਦ ਲਾਲ, ਨੰਦ 0ਘ, ਪਿੰਡੀ ਲਾਲ, ਝੱਲਗ, ਬੱਲੂ, ਬਿਧੀ ਦੈਦ, ਬਿੱਖਾ, 
ਝ੍ਿਜ ਲਾਲ, ਮਦਨ ਗਿਰ, ਮੱੂ, ਮਾਨ ਦੰਦ, ਮਾਨ ਦਾਸ, ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਮੰਗਲ, ਰਾਵਲ, 
ਨੱਖਾਂ । ਬਾਕੀ ੧੧ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਹਨ:-- 
ਅਣੀਰਾਇ,_ਸ਼ਕਾਮ, ਮੁੰਦਰ, 'ਸੋਹਨ, ਹੀਰ, ਟਹਿਕਨ, ਦਯਾ ਸਿੰਘ, ਨਾਨੂ, ਨਿਸ਼ਚਲ ਦਾਸ, 
ਰਾਮ ਦੰਦ, ਟੇਸ਼ਨ ਸਿੰਘ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਅਚਲ ਦਾਸ, ਜਮਾਲ, ਬੁਲੈਂਦ, ਮਏਰਾ) ਮੂ; 
ਗੋਪਾਲ ਤੇ ਮਢਨ ਸਿੰਘ,-ਹੋਥ ਨਾਮ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ। 



ਸਰ ਗੁਰ (ਰਜ । ( ੫੫੭੦) ਰੂੜ ੫। ਅੰ ੨੭, 

ਬਾਤ । ਇਕ ਸੁਪਨੇ ਮੰਹੇਂ ਬਿੱਖਰਾਤ । ੧੭॥ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋਂ ਦਰ- 
ਸ਼ਨ ਕੀਨੋ । ਜਨਮ ਜ਼੍ਰਿਤਾਰਬ ਮੈਂ-ਨਿਜ ਚੀਨੌ । ਪਰਮ ਅਰਥ' ਜਪੁਜੀ 
ਕੋ ਹੋਇ। ਮੈਂ ਭੀ ਸੁਨਜੋ, ਸੁਠਾਵੇਂ ਸੋਇ ॥ ੧੮ ॥ ਕਰਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਨਾਵਨ 
ਚਹੋਂ” । ਤਹਿ ਤੇ ਸੁਨਿ ਜੈਤਿਕ ਮੈਂ ਲਹੋਂ” । ਸਤਿਗੁਰ ਤਬੈ ਉਚਾਰਨ 
ਕੀਨੌ# ।“ਗੁਰ ਘਰ ਕੋ ਪੰਡਤ ਮਤ ਪੀਨੋ! ॥੧੯॥ ਗੁਰ ਮਹਿੰ ਤੁਵ ਕਉ 
ਹੈ ਭਾਰੀ। ਸੁਨਜੋ ਜਥਾਂ ਅਬਿ ਕਰਹੁ ਉਚਾਰੀ? । ਸੁਨਿ : 
_ਦਿਜਬਰ ਤਬਿ । ਕਰਜੋ ਸੁਨਾਵਨ ਆਸ਼ੈ ਨਿਜ ਸਥਿ ॥੨੦॥ 

ਰੀ >ਲਿ ਮਮ ਰਿਹੇ ਦਿਵਾਰਾਂ ਤੋਹਿ ਦੁਖ ਦਾਨਿ । 
ਰੌਰੋ ਸ਼ੂਪਨ ਸਲੌਕੋਕਤਿਉਕਤਵਾਨਿ” ॥੧॥ 

ਰੌਪਈ॥ ਇਮ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਿਜਲਾਲ। ਪੁਨ ਬੋਲਯੋ ਮੈਗਤ ਕੋ ਨਾਲ । 
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਜੋਊ । ਸੂਪਨ ਬਿਖੈ ਦਰਸੇ ਤਬਿ ਦੋਊ ॥੨੧॥ 
ਤਹਾਂ ਸੁਨਯੋਂ ਸੋ ਕਰਹੁ ਸੁਨਾਵਨ । ਸੁਨਹੁ ਭਲੋ ਸ਼ੁਭ ਚਰਚਾ ਪਾਵਨ । 
ਮਹਿਮਾ ਗੁਰ ਬਚਾਂ ਅਰ ਗੁਰ ਕੇਰੀ । ਕਹੈ ਕੌਨ ਜੋ ਬਡਿਹੁੰ ਬਡੇਰੀਂ ॥੨੨॥ 

ਸਲੋਕ । ਮੋਖ ਚ ਪ੍ਰਾਣੇ ਗੁਣੇ ਦਰਬਜ ਲਾਭੇ ਭਰਮੇ ਵਿਰਕਤੋ ਸੂਰ ਸੇਵਨੇ 
ਥਾ। ਯੋਖਤ ਸੁ ਦਾਸੇ ਸਤ ਪੁੱਤਰ ਯਾਨੇ ਮੈਗ੍ਰਹਿ ਸੁਭਾਵੇ ਰਿਸਟੇ ਪਰਮਦ । 
ਮਨੋ ਨਿਰੋਬੇ ਯੁਧਿ ਸਤਿ ਪ੍ਰਰ੍ਹੈ ਧਰਮੇਚ ਨੀਤੋਂ ਦਾਨੇ ਗੁਣਾ ਕਰੇ । ਏਤੇ ਖੂ 
ਕੁਰਯਾਤਿ ਸਤਿਨਾਮ ਬਾਣਿ ਸੈ ਕਾਰਿ ਮਾਦੋ ਕਲਿਸ ਦਧਾਨ” ॥ ੨॥” 

“ਗੂਢ ਅਰਥ । ੧) ਸੈਂ ਸ਼ਲੋਕ ਰਚਿ”” ਸੀ ਨ ਸੁਨਾਯਾ ਚਾਟਦਾ ਹਾਂ । “ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਮੈਂ 
ਸਮਥਿਆ ਹੈ। "ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ । “ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਅਰਬ ਅਗੇ ਮੂਲ ਵਿਚ ਬੀ ਆਵੇਗ।ਉਢ 
ਦੋਗਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਅਈਧ ਹੈ । ਸ਼ੁਧ ਪਾਠ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । ਜਿਸਦੀ ਟੀਕਾ ਬੀ 
ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ'ਦੇ ਹਾਂ । ਯਬਾ-ਮੂਲ-ਹਰ £ਤਨ ਮਮ ਗ੍ਰਿਹ ਦਿਵਾਰਾੜ੍ਰੋ_ ਹਿ ਦੁ:ਖਦਾਨੁ । 

੍ ਤ੍ਰਾਹਿ ਮਾਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯ `ਗੁਰੋ! ਸਹ ਸੋਗ ਰੁਗ੍ਵਾਨ੍ । 
ਰਤ ਦਾ ਰਾਡੀ ਤੇ ਦਿਨੇ ਦੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲ ਫ਼ੱ੍ਹਂ ਨੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ 

ਕਟੇ, ਟੇ ਮੇਨੂੰ ਦਿਖਾਓ (ਅਪਣਾ ਵਰਸ਼ਨ, ਲਉ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁਰੂ 
ਜੀ 5) ॥ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਲੋਕ ਰੂਪੀ ਬਚਨ ਕਹਿਆ । 

ਮਲ=ਸੋਕਸ਼ੇ ਚ, ਪ੍ਰਾਣੋ, ਗੁਣ ਦਵ੍ ਲਾ?; ਧਰ੍ਸੇ; ਵਿਰਗ੍ਰੋ, ₹ ਦੁਰ ਸੇਵ? ਵਾ । 
ਯੋਖ਼ਿਤਰ ਸੁਦਾਸੈ, ਸੜ ਪੂਤ , ਯਾਨੇ, ਸੈਗ੍ਹ. .,ਡਾਵੇ, ਰਥ ਪ੍ਰਸੋਦ । 
ਨ ਨਿਰੋਧੇ, ਯੁਧਕਸਤ , ਪ੍ਗ੍ਹੇ, ਧਰ੍ਮੈਚਨੀਤੋਂ, ਦਾਨੇ, ਗੁਣਾਕਰੇ । 

ਖ਼ੁ ਕੁਰ੍ਯਾਤ ਸਤਜਨਮ ਬਾਣੀਮੋਕਾਰ_ਮਾਂਦ ਗਲਿ ' ਸਦਧਾਨ: । 
ਲਬ“ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਾਣਾ (ਦੀ ਰੱਖਨ) ਵਿਚ, ਗੁਣ ਤੇ ਥਨ ਦੇ ਲਾਗ ਵਿਚ, ਧਰਮ 
ਵਿਚ, ਉਦਾਸੀ ਵਿਚ; ਦੇਵਤਾ ਪੂਜਨ ਕਰਨ ਵਿਚ, (ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਭਾਵ) ਆਗਤਾਕਾਰ 

#ਪਾ:=ਗੀਲਾਂ | 1ਪਿ:= ਪੀਨਾਂ। (ਾਵੀ ਨ੍ੇਕ ੯੧ ਅਗਲੇ €ਨੇ ਦੇ ਹ।। 886 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ _ (੫੫੭2੧) _ __ਰਿਤ ੫। ਅ£ ੨੭. 
ਚੌਪਈ॥ਸੁਨਿਕੈਂ ਸੈਗਤਿ ਬਹੁਰ ਸੁਨਾਯੋ/ਸੁਪਨੇ ਮਹਿ ਸਲੌਕ ਸਿਖ ਆਯੋ 
ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਸਕੋ ਸਮੁੜਾਵੋ। ਕਹਿ ਸ਼੍ਰੀਮੁਖ ਤੇ ਆਪ ਸੁਨਾਵੋ'॥੨੩॥ਸੁਨਿ 
ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਉਚਰਜੋ ਨੀਕੋ/ਜਾਨਹੁੰ ਪਰਮਮੰਤ ਜਪੁਜੀ ਕੋ''ਅਹੈਂਮਾਨਸੀ 
ਪੰਚੀ ਅੱਛਰ” । ਬਾਂਛਤਿ ਦੇ ਸਿਮਰਯੋ ਜਿਨ ਰਿਦ ਧਰਿ! ॥੨੪॥ ਤਿਸ ਕੌ 
ਅਰਬ ਕਰਜੋ ਗੁਰਦਯਾਲ । ਹਿਤ ਸਿੱਖਨਿ ਕੋ ਕਰਨ ਨਿਹਾਲ । ਤਰਨ 
ਪਝੀਹ ਅਜੱਪਾ ਜਪੈ? । ਕੈ ਰਸਨਾਂ ਰਸ ਤੇ ਮਨ ਰਪੈ“ ॥੨੫ ॥ ₹ਤਿਸ ਤੋ 
ਦੂਖਨ;ਦਖੇ,ਰਜ ਤੀਨ&ਬਾਤ ਪਿੱਤ ਕਵ ਕਰਤਾ ਹੀਨ?ਮੁਕਤਿ ਜੁਗਤਿ 
“ਜਪੂਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਟੋਮਣੀ ਮੰਤ੍ਰ ਸਮਝੋ । ਸੇ ਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਸਉ ਲਿਖਦਾ ਹੈ:-ਭਾਈ ਇਹ ਜਪੁਜੀ 
ਕਾਂ ਮਾਨਸੀ ਪਰਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਅਰਬ ਹੈ । “ਮਾਨਸੀ=ਮਨੋ” ਵਾਂਛਿਤ ਦੇ ₹ ਹਾਰੇ।(ਅ) ਮਨ ਨਾਲ 
ਜਪੇ ਜਾਣ ਛਾਲੇ ਹਨ ਪੱਚੀ ਅਖਰ । ੨੫ ਅਖਰ; .“_` ਭਾਂਵ'ਏਕੋ'ਕਾਰਤੋਂ ਲੈਕੇ'ਅਕਾਲ 
ਮੂਰਤਿ! ਤਕ ੨੫ ਸੱਖਰ ਹਨ । ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ “੧ਓ! ਨੂੰ ਇਕ ,/ ̀  ਅਖਰ ਗਿਠਨਾ ਹੈ, 
ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਿੰਨ “੧ ਓੰ ਹੈ “ਨਿਰਾ “ਓਂ? ਨਹੀਂ। ਨਿਰਾ 
4ਓੰ” ਤ੍ਰਿਧਾ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਈ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਭਾਵ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ 
ਏਕਤਾ (ਵਾਹਦਾਨੀਅਤ) ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਉਤੇ, ` £ਕੇਤ ਕਰਨ ਹਿਤ ਇਸ ਦਾ ਰ੍ਰਮਤ _ 
ਵਿਚ ਸੈਪੂਰਨ _,/” ? ਟਰਪ “੨ ਓ ਦੈ, ਜਿੱਸ ਓਂਕਾਰ ਪਾਨ ਅੱਗੇਆਵੇਗਾ,// ` ਸਭ 
ਜਗਾ ਮੁਰਾਦ' ੧. ਓ” ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਵਿਚ _ਵਿਹਤ ਟੂਰਪ ਇਹੋ “੧ ਓ! ਹੈ । ਜੈਸਾ 
ਕਿ ਸੇ ਸਾਂਖੀ ਦੇ ਕਰਤਾਂ ? ਸੈਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਮਤ੍ਰ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਏਕੋ'ਕਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਹੋ; 
ਦੇਖੋ ਅੰਸੂ ੨੮ ਅੰਕ ੩੪ । ₹ਭਾਵ (ਮਨ) ਮੰਗੀ ਮੁਰਾਦ ਦੇ ਦੇਣਹਾਰੇ ਹਨ । ਦਭਾਵ ਮਨ ਨਾਲ 
ਜਪੇ । “ਯਾ ਰਸਨਾ ਨਾਲ । ਜਪੇ ਤੇ ) ਮਨ ਰਸ ਵਿਚ ਰਚਿਆ ਰਹੇ । ₹(ਮੋਖੇ! ਦਾ ਅਰਥ 
ਤੁਰਿਆ) ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ̀  ਦੂ ਼ਨ, ਤਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ੮੫ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ । ਦੂਖਨ=ਮਨ ਦੇ, 
ਬਾਣੀ ਦੇ, ਸਰੀਰ ੯ । ਦੁਖ=ਆਬਿ ਬਿਆਧਿ ਉਪਾਧਿ । ਟੁਜ=ਵਾਤ ਪਿਤ ਕਫ । (ਅ) ਦੂਖਨ, 
ਦੁੱਖ ਤੇ ਟੂਜ ਏ ਤ੍ਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ । “ਅਤੇ ਵਾਤ ਪਿੱਤ ਤੇ ਕਫ ( ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ) ਹੀਨ ਕਰਨਹਾਰੇ ਹਨ 
(੨੫ ਅੱਖਰ)ਨ ਚਨ₹-ਵਤ ਪਿਤ ਕਫ ਦਾ ਭਾਵ ਲੋਭ ਕੋਧ ਤੇ ਕਾਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਕਿਉ'ਕਿ 
ਲੋਭੀ ਨੂੰ ਵਾਤ, ਕ਼ੋਧੀ ਨੂੰ ਪਿੱਤ ਤੇ ਕ/ਮੀ ਨੂੰ ਕਵ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਹੇ ਜਾਂਦ ਹਨ । ਯਾ ਪੱਤ ਵਾਲੇ ਦਾ 
ਸੁਭਾਵ ਕ਼ੋਧੀ, ਲੋਕੀ ਦਾ ਵਾਤੀ ਤੇ ਕਫੀ ਦਾ ਕਾਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੌ ਸਾਖੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋ ਪਤਾ 
ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰੈ ਦੋਖ, ਵਾਤ ਪਿੱਤ ਕਫ ਤੋਂ ਠੇਵਲ  ਰਾਦ ਹੈ । “ਇਥੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਲੋਕ 
ਦਾ ਅਰਥ ਚਲਿਆ ਪਰ ਇਹ ਉਥੇ ਦਿਤੇ ਜਮ ਨਾਲ ਕਰਮ ਵਾਰ ਨਹੀਂ' ਹੈ । 
_੨% (ਪਿਛਲੇ ੧ਨ ਦੀ ਥਾਕੀ ਟੂਕ । 

ਸ਼ਰੇਢਣ ਇਸਤ੍ਰੀ (ਵਿਆਹੁਣ) ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁੱਤ (ਦੇ ਪਾਪਤ ਕਰਨ) ਵਿਚ,ਸਢਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, 
ਸ੍ਸ਼ਟ ਸੁਭਾਵ ਦੇ ਗ੍ਰਹਣ ਕਰਨ ਵਿਚ, ਦੁਖਦਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁਮੈਨ ਕਰਨ ਵਿਚ, ਮਨ ਰੋਕਣ 
ਵਿੱਚ, ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਅਸਤ ਗ੍ਰਹਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਵਸੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਨੀਤੀ (=ਰਾਜ 
ਨੀਤੀ) ਵਿਚ, ਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਣਾਂ ਦ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਾਵ ਗੁਣ ਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਇਤਨਿਆਂ 
(ਸਾਰਿਆੰ) ਵਿੱਚ ਸਤਿਨਾਮ ਬਾਣੀ ਜਿਸਦੇ ਆਢਿ ਓਅੰਕਾਰ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰੇ । 



ਮ] ਰੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜੋ । ( ੫੫੭੨) ਰਿਤੁ ੫। ਅਔ ੨2. 
ਉੱਤਮ ਪਦ ਪਾਵੈ । ਸੁਖੀ ਹੋਇ ਨਹਿੰ ਅਵਗਤਿ ਜਾਵੈ ॥ ੨੬। ਜੇ ਭੋਜਨ 
ਪਰ ਕਰਹਿ ਉਚਾਰਨ । ਵਧੈ ਰਿਧਿ ਹੁਇ ਅੰਨ ਬਿਕਾਰ ਨ” । ਸੁਖ ਸੋ” 
ਪਚ/ਹ,ਨ ਰੁਜ ਉਪਜਾਵੈਕਾਲ ਰਹਿਤ ਹੁਇ ਦੋਖ ਮਿਟਾਵੈਂ॥੨੭॥ਦਰਬ 
ਲਾਭ ਮਹਿੰ; ਧਰਮ ਮਝਾਰਾਂ । ਬੀਚ ਉਦਾਸੀ ਕੇ ਸੁਖਕਾਰਾ । ਇਸਤ੍ਰੀ 
ਬਜਾਹਨਿ, ਸੁਤ ਉਪਜੈਤੇ।ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ਨ ਕੋ ਗਮਨੰਤੋ॥੨੮॥ਜੁੱਧ ਚਢਨਿ _ 
ਨਹਿੰ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪ੍ਰਹਾਰਨਿ । ਹੋਨਿ ਅਰੂਵਨਿ ਬਾਜੀ ਬਾਰਨ' । ਸੁਰ ਪੂਜਨ 
ਮਹਿ ਮੋਹਨ ਕਰਨ“ । ਸਿਮਰਨਿ ਕਰਿ ਹੈ ਪਚੀਹ ਬਰਨ“॥੨੯॥ਸਦਨ 
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨਿ ਬਾਹਰ ਜਾਨ । ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਜੇ ਕਾਜ ਮਹਾਨ।ਮਸਤਕ ਨੰਮ੍ਰਿ 
ਕਗੀਹ ਗੁਰ ਆਗੇ । ਦ੍ਰਿੜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਿ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗੇ ॥੩੦॥ ਦੇ ਦਸ- 
ਵੈਧ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸਿੱਖ। ਕਰਨ ਕਰਾਹ ਕਰਹਿ ਸੁ ਭਵਿੱਖ'। ਦਾਨ ਦੇਨਿ ਲੇਨੇ 
ਮਹਿ ਪ੍ਰਾਹਿ। ਅਤਿ ਸੁਭਾਵ ਕੀ ਪਲਟਨ ਮਾਂਹਿ ॥੩੧॥ ਭੂਤ;ਕਿ ਪ੍ਰੇਤ, 
ਡਾਕਨੀ ਡੀਠਿ"'।ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਪਠਹਿ ਦਿਂਢ ਨੀਠ"ਸੁਪਨੇ ਮਹਿ ਸ਼੍ਰੀ 
ਅਰਜਨ ਕਹਜੋ। ਦਿਜ ਬ੍ਰਿਜਲਾਲ ਸੁ ਪੰਡਿਤ ਲਹਮੋ? ॥ ੩੨ ॥ ਦਸਮੇ 
ਪਾਤਸ਼ਾਹੁ ਗੁਰ ਸਾਚੇ।ਲਿਖਵਾਏ ਸ਼੍ਰੀਬਚਨਉਬਾਢੇ।ਆਗੇ ਲਾਗੇ ਲਿਖਨਿ 
ਲਿਖਾਂਰੀ । ਜਿਮ ਮਹਿੰਮਾ ਬਿਧਿ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰੀ ॥੩੩॥ਦੋਹਰਾ॥ “ਚਲਨ 
“(ਪ੍ਰਾਣੇ' ਦਾ ਅਰਥ:-) ਅੰਨ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ' ਹੋਸੀ । “ਭਾਵ ਲੰਮੀ ਆਯੂ ਵਾਲਾ ਟੋਵੇਗਾ 
ਤੇ ਅਰੋਗ ਰਹੇਗਾ । <ਅੱਗੇ ਦੱਸੇ ਦਮਾਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਤ੍ਰ ਸਹਾਈ ਹੈ:-- ਮੈਸਕ੍ਰਿਤ ਸਲੋਕ 
ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੀ ਮਾਨੋ ਦੱਲ ਰਿਹਾ.ਹੈ । ਘੜੇ ਹਾਥੀਆਂ ਉੱਤੇ । “ਵਸੀ ਕਰਨ ਵਿਚ । 
੬ਪੱਚੀਆਂ ਅਖਰਾਂ ਨੂੰ । “ਨਵੇ ਘਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ । “ਭਾਵ, (ਭਵਿੱਖ=) ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 
ਕੜਾਹ ਕਰਾਵਾਂਗਾ (ਐਸੀ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਏ) । ੯ਜਧ। '£ਅਤਯੰਤ 'ਸੁਭਾਵ ਦੇ ਪਲਫਨੇ ਵਿਖੇ 
ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਭੈੜਾ ਸੁਭਾਵ ਇਸ ____ ਮੰਤ੍ਰ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। "ਨਜ਼ਰ । ਚੇਗੀਤਰ੍ਹਾਂ। 
ਂਪਟ-ਪੁਨਿ ਸੋ, £ਨਿ ਸੇ “੧ ਓ ਸਤਿ ਨਾਮ”'ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਮੰਤ੍ਰ ਤਾਂ ਇਕ ਅਕਾਲ ਨੂੰ 
ਨਿਦੂਪਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਪ ? ਇਕ ਅਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੇ ਦਸਮੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆੰ ਦੀ 7ੋਵਾ ਤੇ ਮੋਹਨ ਵਸੀਕਾਰ 
ਆਦਿ ਲਈ ਕਿਉਂ ਦੁੱਸਣਾ ਸੀ ? ਇਹ ਸੌ ਸਾਖੀ ਦਾ ਆਖੇਪਕਾਰ ਹੀ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਖਿਆਲ ਪਾ 
ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਅੰਸੂ - ੫ ਅੰਕ ੬੧ ਵਿਚ ਪਰਨਾਰੀ ਪਰ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਤਿਆਗ ਸਿਖਲਾ 
ਹੀ ਆਏ ਹਨ । ਯਥਾ-ਪਰ ਅੰਸੀ ਪਰਨਾਰ ਤਜ ਨਾਮ ਸਰਾਹੈ ਸਵਾਸ । ਇਹ ਪਾਂਠ ਸੋ ਸਾਖੀ 
ਦੀ ੮੮ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਦਾ ਹੈ । “ ਤਪਾ:-ਬਦਨ । ਓਪਿੱਛੇ ਸੇ ਸਾਥੀ ਦੇ 
ਵਾਰਤਕ ਬਚਨ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਕਟੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸੌ ਸਾਖੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਨਕਲ ਕਰਨ 
ਲਗੇ ਹਨ ਜੋ ਅੰਕ ੩੪, ੩੫, ੩੬ ਵਿਚ ਹੈ। 



ਸ਼੍ਰੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਮ੦% । (੫੫੭੩ ) ਰਿੜੁ ੫ । ਅੱਸੂ ੨੭, 

ਸਮ ਸੈਗ੍ਹਿਣ ਮਹਿ; ਦਾਨ ਦੇਨਿ ਐ ਲੋਨਿ। ਅਤਿ ਸੁਭਾਵ' ਕੀ ਪਲਟ 
ਮਹਿੰ; ਭੂਤ ਡਾਕਨੀ ਸੇਨ” ॥ ੩੪॥ ਮਨ ਜੀਤਨ, ਰਣ ਮਹਿ ਧਰਾ” 
ਰਾਜ ਕਾਜ ਸੁਖਵਾਹਿ। ਮਿਲਨੇ ਗਿਲਨੇ ਬੈਧੁ ਮਹਿਂ ਰਾਜ ਜੋਗ ਉਤ ਸਾਹਿ 
॥ ੩੫॥ ਇਨ ਕਾਰਜ ਕੀ ਅਟਕ ਮਹਿ ਪੰਚ ਪਚੀਸਾ ਜਾ੫ । ਛੱਤੀ 
ਅਠਤੀ ਜਾਂਪ ਕਰਿ ਠਾਖ ਅਰਧ ਤੇ ਲਾਖ”ਂ“॥ ੩੬ ॥ ਬਰਣ ਪੰਚ ਪੰਚੀਸ 
ਕੈ ਅਥਵਾ ਛੱਤੀ ਹੋਇ । ਜਪ ਹਜ਼ਾਰ ਸਮ ਵੜਣ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਹਿ ਨਰ 
ਜੋਇ£॥ ੩੭ ॥ ਕਰੈ ਹੋਮ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਕੋ ਸਕਲ ਬਿਘਨ ਦੇ ਖਾਪ । ਕਾਰਜ 
ਹੁਇ ਬੈਧਨ ਤੁਟੈ ਸ਼੍ਰੀਮੁਖ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ” ॥ ੩੮ ॥ ਬ੍ਹਮਣ ਵਿਦਿਆ ਯੁਤ 
ਪਵੈ ਏਕ ਭਾਗ ਦੁਇ ਮੂੜ॥ ਛਤ੍ਰੀ ਤੈ ਤੈ.ਸ਼ੁਦ 1 ਚਤਰ,ਸਾਢੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ ਗੂੜਾਂ1। 
॥੩੯॥ ਗਜਾਨੀ,ਧਕਾਨੀ, ਜੋਗਧੰਰ£,ਕਰਮੀ, ਸੁੱ ੁੱਕ੍ਰਿਤ'"ਮੱਧ | ਉਤਨਾ ਹੀ 

(ਇਕੱਠ ਵਿਖੇ।(ਅ) ਏਭ ਰੁਣਾਂ ਦੇ ਮੈਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਵਿਖੇ । ੨? ਨਤ,ਨਜ਼ਰ । । “ਅੰਕ ੨੯ ਮੂਜਬ 
“ਜੁੱਧ ,“` ̀ਵਿਚ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਧਾਰਨ ਸਮੇਂ 'ਲੋਂ ਗਗਾ/ 1 “ਸਥਾਂ ਵਾਸਤੇ: /“ਬਰਣਪੰਚ=ਪੰਚਅਖਰਾਮੰ:= 
੧ ਓ ਸਤਿਨਾਮ । ਪਚੀਸ=ਪੱਚੀ ਅਖਰਾ ਮੰਤੂ ਜੋ “ਮੂਰਤਿ” ਤਕ ਹੈ । ਜੱਤੀ=' ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤਕ 
ਮੰਤਰ ੩੬ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਰਿਣਿਆ ਨੇ “8” ਨੂੰ ਤੇ ਮੱਖਰ ਮਨਕੇ (ਇਸੇ ਅੰ: ਦੇ ਐਕ ੪੫ ਦੇ 
੨੯, ੩੦, ੩੧ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸੈਭੈ ਦੇ ਔਖਰ “ਸ ਇ, 8.” ਗਿਣੇ ਹਨ ਫਿਰ “ਜਪੁ ਤਕ 
੩੮ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਮੰਤ੍ਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੋ ਇਨਾਂ ਵਿਦੋਂ' ਕੋਈ ਮੰਦ ਲੈਕੇ ਉਹਦਾ ਲੱਖ ਯਾ ਤੂਢੇ 
੨6ਖ ਜਪੇ ਅਬਵਾ । ਪੰਜ, ਪੰਥੀ ਯਾ ਛੱਤੀ ਅਖਰਾ (ਕੋਈ ਬੀ ਮੰਤ) ਹੋਵੇ ਅਖਰਾਂ ਮੂਜਬ ਉਨੇ 
ਹਜ਼ਾਰ ਜ£ ਭਾਵ ਪੰਜ ਅਖਰਾ - ਮੰਤ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਵੇਰੀ; ਪੰਥੀ ਅਖਰਾ ੨੫ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਰੀ, 
ਛੱਤੀ ਅਖਰਾਂ ੩੬ ਹਜ਼ਾਰ ਵੇਰੀ ਪੜੇ ।'ਸੁਹਣੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਣ।(ਅ) ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ(ਉਚਾ>ੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰ ਜਪ) ਵੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ । ਰਾਵ, ਵਿਦ੍ਹਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਾਂ ਜਿਠੀ 
ਕਿਹਾ ਹੈ ਓਨਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜੈਸੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਟ ਦਾ ਪੰਜ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਅਵਿਦ <ਹਮਣ ਦੂਣਾ, ਛਤ੍ਰੀ 
ਤੀਣਾ) ਵੈਸ਼ ਤੇ ਰੂੜ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਚਾਰ ਗੁਣਾ । [ਸੈਸ: ;੍ਰ ਢਜਾ,ਗੂਢ=ਗੂੱਦ ਜਨਮ 
ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਹੈ ਅਨਿਸਚਿਤ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਟੁਰੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਗ, ਦੂ ਲਾ ਦੇ ੧੨ਪੁਤ੍ਰਾਂਵਿਚੋਂ ਇਕ । 
(ਅ) ਭਾਵ, ਗੁਪਤ ਪਾਠ ਕਰੇ ] । ੯ਜੋਗੀ । ੯ਸ਼ੁਭ ਕਰਮੀ । ਮਂਪਟ-ਲਾਪ । 

`ਕਿਸ ਚਾਟੁੂਰੀ ਨਾਲ ਈਸ਼ਰ ਉਪਾਸਨਾ ਵਿਖੇ ਵਰਣਾਸ਼੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਮੁੜ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ 
ਰਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਗੁਰਮਤ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ “ਬੀਜ ਮਰ ਸਰਬ ਕੋ ਗਿਆਨੁ ॥ 
ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਮਹਿ ਜਪੈ ਕੋਊ ਨਾਮੁ ॥ ਜੋ ਜੇ ਜਪੈ ਤਿਸਕੀ ਗਤਿ ਹੀੰ।” ਘੁਨਾ:-'ਖਤ੍ਰੀ 5।ਹ- 

, ਮਣ ਸੂਦ ਵੇਸ ਉਪਦੇਸੁ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕਉ ਸਾਬ॥” ਏਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੰਚਮਗੁਰੁ ਜੀ ਅਪਨੀ ਬਾਣੀ 
ਵਿਚ ਦੇ ਰਦੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਇਜ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਵਰਣਾਸ਼ਮ ਦ। 
ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਵੇ” ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾਂ 



_ ਸ੍ਰ| ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ। ____ (੫੫੭੪) ਰਿਤੂ ੫। ਅੰਸੂ ੨2, 

ਲਿਖਿਆ ਸਹੀ ਜੇ ਗੁਰ ਸ਼ਰਧਾ ਸਿੱਧ'#॥੪੦॥ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਲਗ ਮੁਕਤਿ- 
ਮਯ;ਪੰਚ ਗਜਾਨਕੇ ਜੋਗ” । ਹਿਰਦੇ ਸ਼ੋਧਨ ਸੈਗ੍ਹ ਮੈਂ ਪੱਚੀ ਲਗਿ ਸੈਜੋਗ" 
॥ ੪੧॥ ਪ੍ਰਥਮ ਮਾਰਜਨ ਹੋਮ ਬਿਧਿ" ਲਿਖਿ ਕਰਿ ਸਭਿ ਸਮੁਝਾਇ' । 
ਮਹਾਂ ਮਹਾਤਮ ਮੰਤ੍ਰ ਇਹ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦਾਇ ॥ ੪੨॥ 

ਵਓਅਐੰਕਾਰਾਯ ਨਮਹ ॥ ੧॥ ਸਤਜਾਯ ਨਮਹ ॥ ੨ ॥ ਤਗਜਾਯ” ਨਮਹ ॥੩॥ ਨਾਰ- 
ਇਣਾਯ ਨਮਹ ॥੪।. ਮਖਯਾਯਦ ਨਮਹ॥ ੫॥ ਕਰਤ੍ਰੇ ਨਮਹ ॥ ੬ ॥ ਰਖੰੜ੍ਰੇ ਨਮਹ 
੭. ਤਾਰਕਾਯ£ਨਮਹ । ੮ ।! ਪੁਰਸੋਤਮਾਯ ਨਮਹ ॥ € ॥ ਰੁਕਮਾ ਕਰਤ੍ਰੋ'ਨਮਹ 

॥੧੦॥ ਖਾਤਮਨੇ”₹ ਨਮਹ ।। ੧੧ ॥ ਨਿਰੈਜਨਾਯ ਨਮਹ ।। ੧੨ ॥ ਰਬਾਂਗਾਤਮਨੇ' 
ਨਮਹ ॥ ੧੩ ॥ ਭਵਾਂਤਕਾਯ$ ਨਮਹ ।। ੧੪ ।। ਉੱਤਮ ਯਸਸੈਂ“ ਨਮਹ ॥ ੧੫ ॥ 
ਨਿੱਤ ਰਪਾਯ ਨਮਹ॥ ੧੬ ।। ਰਜਾਂਤਮਨੇ੬ ਨਮਹ ।' ੧੭ ॥। ਏਕੁੰਠਾਯ! ਨਮਹ 
॥ ੧੮ । ਰਮਾਯ ਨਮਹ'ਦ ॥ ੧੯॥ ਅਖਰਾਯ”₹ ਨਮਹ ॥ ੨੦ ॥ ਕਾਲਾਯ ਨਮਹ 
॥ ੨੧॥ ਲਖਮੀਪਤਿਯਾਯ੯ ਨਮਹ ॥ ੨  ॥ ਮੂਰਤਿ ਧਰਾਯ”? ਨਮਹ ॥ ੨੩ ॥ 

ਰਮਾਪਤੀਯੇਂ! ਨਮਹ ।੨੪॥ ਤਤ੍ਰਿਲੋਕੇਸ਼ਾਯ”ਂ ਨਮਹ ॥ ੨੫। ਅਖਤਾਯ”੧ ਨਮਹ 
॥ ੨੬ ॥ ਜਗਦੀਸ਼ਾਯ _ਨਮਹ । ੨੭ ॥ ਨਿਰਾਕਾਰਾਜ ਨਮਹ ॥_੨੮ ॥ 

'ਗਜਾਨੀ, ਧਕਾਨੀ, ਜੋਗੀ, ਸੁੱਕ੍ਰਿਤਕਰਮੀ ਅੰਤੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਲਈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰੂ ਪਰ 
ਹੈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਲਿਖਜਾਂ ਹੈ [ਸੌਂ ਸਾ: ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਸ੍ਧਾਂ ਸਿੱਖ ਜੋ 
ਸਹੀ ਜਾਪਦਾਂ ਹੈ । ਸਰਧਾ ਸਿੱਧ=ਦ੍ਰਿਦੀ ਪੱਕੀ ਸ਼੍ਰੱਧਾ ਹੈ|। “ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤਕ (ਸੰਟ ) 
ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਪੰਜ (ਅੱਖਰ “੧ ਓ ਸਤਿਨਾਮ”) ਗਜਾਨ .ਦੇਣ ਜੇਗ ਹੈ । 5ਹਿਦੈ ਦੀ ਸ਼ੁਧੀ 

ਤੇ (ਸ਼ੁਭਗੁਣਾਂ)ਦੇ ਮੈਰ ਹਣ ਵਿਚ ਪੰਬੀ (ਮੱਖਰਾਂ ਤਕ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ) ਸੈਬਧਹੈ। (ਅ)ਮਜੇਗ ਕਰੇ= 

ਪਾਠ ਕਰੇ । $ਪਹਿਲੀ ਹੋਮ ਦੀ ਬਿਧੀ (ਫੇਰ) ਜਲ ਉੱਤੇ ਮੰਤ੍ਰ ਉਚਾਰਕੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ €ਸ ਨਾਲ 

ਪਵਿੱਤ੍ਰ੍ ਕਰਨਾਂ । “ਸਮਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ । ਨੇ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਹੈ:-ਲਿਖਯਤੇ=ਲਿਖਦੇਹਾਂ/੬ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੇ 
ਸਾਥੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਜੀ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਦੇ ਪਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਲੈ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 
ਬਣਾਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੋਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪਦ ਬੀ ਘੜਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਸਕ 
ਟੋਮਦੀ ਰੀਸ ਪੂ ਕਰਨ ਲਈ । ਗੁਰਮਤ ਵਿਚ ਟੋਮ ਬਾਬਤ ਕੀ ਖਜਾਲ ਹੈ, “ਹੋਮ 

ਜੱਗ ਤੀਰਥ ਕੀਏ ਵਿਚ ਹਉਮੈ ਬਧੈ ਬਿਕਾਰ / ਪੁਨਾ ਦੇਖੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੂਰ: 

ਅਧਯਾਯ ੪੮ ਅੰਕ ੫੫ 3 ੫੮ ?ਤੱਤ ਗੜਾਤਾ ਨੂੰ। “ਜੱਗ ਰੂਪ । ੯ਠੱਖਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । 
੧੧ਤਰਨ ਹਾਰ । 'ਉਜਲਤ! ਕਰਨ ਹਾਰ ! (ਅ)ਸ੍ਹਰਨਟੂ ਪ। "ਆਕਾਸ਼ ਦੂਪ। "'ਸਰੀਰਰੂਪੀ 

ਰਬ ਵਿਚ ਆਤਮ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ । "£ਮਸਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ। "“ਉਤਮ ਯਸ 
ਵਾਲੇ ਨੂੰ । '੬ਤੇਜ ਰ੍ਰੋਪ । "?ਵਜਾਪਕ। (ਅ ਰਮਕ=ਮੁੰਦਰਟੂਪ। "ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ । "ਮਾਯਾ ਦੇ 
ਸਰਾਮੀ । “ਮੂਰਤ ਧਾਰੀ ਨੂੰ । “ਲਛਮੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ/ਤ੍ਰਲੋਕੀ ਦੇ ਨਾਬ ਨੂੰ। "ਖਯ ਤੋਂ ਰਹਤ। 

#ਪ£-ਬੂਧਾ ਸਿਧ । ? ਸ: ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ:-ਸ਼੍ਰਧਾ ਸਿੱਖ । __ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਦੇ ਅੱਥਰਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਠ ਵੈਟ੍ਰਠ “ਵੇ” ਨਾਲ ਚਾਹ । 3ੰਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਮੂਜਬ 'ਤਤਾ' ਢਾਹੀਏ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੫੭੫) __ਰਿਤੁ ੫।ਅੰਸੂ੨੮, 

ਸਦੰਮੇਸਾਯ੮ ਨਮਹ”ਂ ॥ ੨੯॥ ਇਕਾਰ ਵਾਗ ਵ।ਇਨੇ'ਮ _ਨਮਹ ॥ ੩੦॥ 
ਭੈਜਨਾਯ ਨਮਹ ॥੩੧॥ ਉਕਾਰਾਯ£ ਨਮਹ ॥ ੩੨ ॥ ਸਾਹਾ ਪਾਣ ਹੁਤੋ ਜਪਇਤਿ“ । 

ਸਿੱਖ ਸੁਖਾਯ ਨਮਹ£।। ੩੩ ॥ 
ਦੌਹਗਾ ॥ ਔਖਰ ਛੱਤੀਸ ਪੰਚ ਪੁਨ ਪੱਚੀ ਤੱਤ ਸੁਜਾਨ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪਢਿ 
ਅੱਗੂ ਤ੍ਰੈ ਲਖਹੁ ਸਿੱਖ ਬੁਧਿਵਾਨ” ॥ ੪੩ ॥ ਅਰੁ ਲਿਖਿਬੇ ਮੈਂ ਬਰਨ ਅਠ; 
ਪਾਂਚ ਪ੍ਰਾਣ ਕੇ ਮਾਂੜ' । ਪੱਚੀਸਭਿ ਵਿਵਹਾਰ ਮੇਂ ਛੱਤੀਸ ਲਖਿ ਗੁਨ ਸਾਂਝਾਂ 
॥੪੪॥ਛੱਤੀਸ ਲਾਖ ਆਹੂਤਿ ਦੇਮੁਕਤਿ"” ਹੋਂਇਤਤਕਾਲ।ਜਪ ਤੇਂ ਆਤਮ 
ਸ਼ੁੱਧ ਹੁਇ ਮਾਰਜਨ ਦੂਖਨ ਟਾਲ'।੪੫॥ਪ੍ਰਥਮਸਲੋਕਜਪੁਕੋਭਲੋ ਤਿਸ 
ਕੀ ਬਿਧਿਕਹਿ ਦੀਨ।ਆਰੈ ਸਭਿ ਪੰੜੀਨ ਕੋ ਕਹੈਂ ਸੁ ਸੁਨਹੁ ਪ੍ਰਥੀਨ॥੪੬॥ 
ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਪੰਚਮ ਰੁਤੇ “ਸ੯ ਸਲੋਕ ਮਹਾਂਤਮ” ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਸਪਤ 
ਬਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੨੭ ॥ ੨੮, [ਜਪੁਜੀ ਮਹਾਤਮ] । 
ਦੋਹਰ॥ਸ਼੍ਹੀ ਜਪੁਜੀ ਪੌੜੀ ਪ੍ਰਥਮ ਕਰਹਿ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰ । ਪਾਠਕ ਸਭਿ ਸੁਖ 
ਪਾਇਕੈ ਬਿਨਾਸੈ ਕੂਰ॥੧॥ਆਸ਼ਾ ਪਰ ਦੂਜੀਪੜੈ"'“ਆਦਿ ਸੱਚੁ” 

"ਨਿੱਤਜ ਈਸ੍ਰ। (ਅ) ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਰੂਪ ਘਰਦਾ ਮਾਲਕ। “ਏਕ ਵਾਕ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ (ਏਕੋ 
ਕਵਾਉ) । “ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ । “ਓਅੰਕਾਰ ਟੂਪ ਨੂੰ । “ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਧ ਪਾਠ ਐਉਂ ਸੀ: “ਸ੍ਹਾਹਾ 
ਪੂਰਣਾਹੁਤੀ ਜਪ ਇਤ ।=(ਹਰ ਪਦ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਆਪੁਤੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ) ਸ੍ਹਾਹਾ (ਪਦ ਕਹੇ 

ਤੈ ਅੰਤਲੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ “ਜਪ” (ਏਹ' ਦੇ ਅੱਖਰ ਕਦੇ) ਪਰ ਜੇ ਪਾਠ 'ਪ੍ਰਾਣ ਹੁਤੋ” ਨੂੰ ਹੀ 
ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈਵੇ ਤਾਂ ਐਉੱ' ਅਰਥ ਲਗੇਗਾ:-ਪੁਣਾਹੁਤਿ=ਉਹ ਪੰਚ ਰ?ਸ ਜੋ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੇ 
ਪਹਿਲਾਂ'ਪ੍ਰਾਣਾਯਸ੍ਹਾਹੰ “ਅਪਾਨਾਯ ਸ੍ਹਾਹਾ, ਵਯਾਨਾਯ ਸ੍ਰਾਹਾ” “ਸਮਾ..'ਯ ਸ੍ਹਾਹਾਂ “ਉਦਾ- 
ਲਾਯੋ ਸ੍ਰਹਾ” ਮੰਤ੍ਰ ਉਚਾਰ ਕੇ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਫਿਰ ਟੋਮ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਯਗ ਨਾਲ ਜਾਂ 
ਸਬੈਥ ਰੱਖਣਗੇ । “ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ (ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜੀ) ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ (ਇਕ 
ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ) ਹੈ । “ਹੇ ਸੁਜਾਨ (ਤੱਤ=) ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗਲ (ਇਹ ਹੈ ਕਿ) £ਜ, ਪੰਬੀ ਤੇ ੩੬ 
ਮੱਘਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੰਤ ਰੂਪ ਹੈਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪਲ੍ਹੋ। ,//` ? _ "ਅ 
ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਅੱਠ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਭਾਵ ਦਿੱਠੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ “੧ ਓ ਸਤਿਰੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ 
ਲਿਬੈ;,/” ` ਪਰੰਤੂ ( ਜਪਣ ) 'ਲਈ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਅਖਰ! ( ਨਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰੇ 
੧ ਓ ਸਤਿਨਾਮੁ! । ੯(ਹੇਰ) ਸਾਰੇ ਵਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੱਚੀ ਅੱਖਰਾ ਤੇ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨ ਲਈ 
੩੬ ਅੱਖਰੇ (ਮੰਤ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇ) । "“ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ੩੬ ਲੱਖ ਅਫੂਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇ। 
ਡਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੰਤ੍ਰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਛਿੜਕੇ ਤਾਂ ਦੂ ਖਨ ਟਲਣਗੇ । "“ਡਜਾਨਕ, ਕਰੜੇ । ੯੧ਆਸ਼ਾ' 
'ਪੂਰਣ ਹਿਤ ਦੂਜੀ (ਪੌੜੀ)ਪੜ੍ਹੇ । . ਰ੍ 

#ਪਾ:-ਦੁਸਮੇਸਾਯ ਨਮਹ । `ਪਾ:-ਇਕਾਰ ਵਾਗ ਵਾਦਨੇ ` 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। (੫੭੬) ਰਿਤੁ ੫। ਅਸ ੨੮. 

ਜਿਹ ਨਾਮ। ਦੇਵ ਮੰਤ੍ਰ ਅਰ ਚਲਨ ਮੈਂ; ਔਸ਼ਧਿਂ, ਰਸਾਯਨ'/ਸ਼ਾਮ”॥ 
੨॥ ਬਿਪਦਾ ਕਾਰਜ ਹਾਨ ਮਹਿ ਗਾਵਹਿ ਕੋ? ਰਹਿ ਲਾਗੁਕਾਰਜ ਕਾਪੂ 
ਅਟਕ ਮਹਿਂ ਦੇਯ ਭੇਟ ਗੁਰ ਭਾਗਾਂ ॥ ੩॥ ਨਵ ਘਰ, ਨੱਵ ਗੁਣ ਮੈਗ੍ਹਂ 
ਦੌਥੀ ਕੋ ਕਰਿ ਧਜਾਨ । ਜ੫ ਜਪੁ ਸਮ ਪੜਿ ਸਪਤ ਦਿਨ ਸਪਤ!  ਭੋਟ 
ਧਰਿ ਮਾਨ0੪॥ਉੱਦਮ ਪ੍ੰਜੇ ਜੁੱਧ ਮੈਂ ਛੇਵੀਂ, ਸਮਤਮ ਬੈਧ'।ਅਣਕੀਂ 
ਨਾਰੀਂ" ਆਠਵੀਂ, ਨਾਵੀਂ' ਮੰਤ੍ਰਹਿ ਸੈਧ” ॥੫॥ ਦਸਵੀ' ਦਸਦੇ ਵਨਜ ਜੈ 

“ਦੇਵ ਸੰਤ੍ਰ=ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਨਿਮੰਤੁਨ=ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਨੂੰ ਆਵਾਹਨ ਲਈ । (ਅ) ਦੇਵਤਾ ਦਾ 
ਮੰਤ੍ਰ ਆਰਾਂਧਨ ਲਈ ਵੀ ਅਰਬ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਵ ਮੰਤ੍ਰ ਵੀ ਮੰਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਾਂ 
ਮੰਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਰਬ ਫਬਦਾ ਨਹੀਂ । “ਦਵਾ ਵਰਤਨ ਵੇਲੇ । “ਰਸਾਯਨ ਬਨਾਉਣ 
ਲਈ । $ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ । “ਗਾਵੇ ਕੋ” ਫਾਲੀ ਪੌੜੀ । $ਗੁਰੂ ਭਾਗ ਭਾਵ ਦਸਵੰਧ ਦੇਵੇ 
ਭੇਟਾ । (ਅ) (ਧਨ) ਭੇਟਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ (ਅਟਕ) ਭੱਜ ਜਾਵੇਗੀ । “ਨਵਾਂ ਘਰ (ਰਚਨ) ਲਈ ਯਾ 
ਨਵੇ” ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਲਈ । "ਜਪੇ (ਜਪ ਸਮ=ਜਪੁਜੀ ਦੇ ਟਲ ਭਾਵ) ਚਾਲੀ ਵਾਰ ਸਤ ਦਿਨਾਂ 
(ਤਕ ਠੌਜ਼ ਤੇ) 7੩ ਭੇਟਾ ਧਰਨੀਆਂ ਸਨਮਾਨ ਲਈ । ੯ਉਦਮ ਲਈ ਪੰਜਵੀਂ ਮੜੀ । "ਕਿਸੇ 
ਬੈਧਨ ਦੇ ਪਿਆਂ । (ਅ) ਬੰਧੂ ਦੀ ਰੱਖਜਾਂ ਲਈ ਸੱਤਵੀਂ । "ਭਾਵ ਪ੍ਰਸੂਤ ਕਿਚ ਅਣਕ ਪਿਆਂ। 
“ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਤ੍ਰ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ?ਧਣ ਲਈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਰ_ ਬੁਰਾ ਔਸਰ ਨਾਂ ਪਵੇ । (ਅ%) 
ਸੁਲਾ; ਆਦਕ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਸਮੇਂ (ਸੈਬਿ=ਮੇਲ) । ___ ”ੱਸੌ ਸਾ: ਦੇ ਕਰਤਾਂ ਨੇ ਏਥੇ ਟਪਨਜ ̀ 
ਖਾਬਾ ਹੈ । ਜਪੁਜੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ “ਹੋਸੀ ਬੀ ਸਚ? ਪਰ ਅੰਗ ੧ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਸੌ ਸਾਂ: ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਕਿਗ ਹੈ ਗੋਯਾ ਉਸਨੇ “ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਵਿ” 
ਤਕ ੧ ਤੇ “ਹੋਸੀ ਬੀ ਸਚ” ਤਕ ੨ ਪੌੜੀਆਂ ਕਲਪ ਲਈਆਂ ਹਨ.ਪਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਕੇ ਇਸ ਨੇ 
ਗਾਵੈ ਕੋ! ਨੂੰ ਦੌਥੀ ਪੌੜੀ ਜਣਾਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੈਖ “ਗਾਵੈ ਕੋ ਦੀ ਪੌੜੀ 
ਪੰਜਵੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ । ਜਪੁਜੀ ਵਿਚ “ਗਾਵੈ ਕੋ” ਦੀ ਪੌੜੀ ਪਰ ਅੰਕ ੩ ਹੈ, ਸੌ ਸਾਖੀ ਦੇ 
ਕਰਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲੋ ਦੇ ਦਾ ਵਾਧ ਕਰਕੇ “ਗਾਵੇ ਕੋ! ਤੇ ਜਾਕੇ ੧ ਦਾ ਵਾਂਧਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਦੈ। 
ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਇਸ ਨੇ ੪੦ ਗਿਣੀਆੰ ਹਨ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਅਖੀਰਲਾ 
ਸ਼ਲੋਕ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਗੇਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ ਹੈ । ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮਬਣ ਲਈ 
ਇਸ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪੌੜੀ ਨੂੰ “ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸਮਬ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਗੋਂ ਪੈੜੀਆੰ ਦੀ ਸੰਮਥ 
ਪੈਂਦੀ ਜਾਊ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਹੁਣ ਗਾਵੈ ਕੋ 2“ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੇ “ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ” ਤੋਂ ਮਗਰਲੀਆਂ 
ਦਾ ਵੇਰਵ ਇਹ ਬਣੂ:-ਦੇਵ ਮੰ: _ਅਰ.ਚਲਨ ਮੈਂ “ਨੇਚੈ ਸੋਚ ਦੀ? ਤੇ ਐਸ਼ਧਿ ਰਸਾਯਨ ਸ਼ਾਮ 
ਮੈਂ “ਹੁਕਮੀ ਹੇਵਨ ਆਕਾਰ” ਈ ਖੌਫ਼ੀ ਤੇ ਵਿਰ “ਗਾਵੈ ਸ਼ੋ! ਦੀ ਪੜੀ (੮ਿਚ ਆ ਜਾਣਗੇ 
ਵਿਪਦਾ ਕਾਰਜ, ਹਾਨ ਮਹਿੰ, ਕਾਰਜ ਅਟਕ, ਨਵ ਘਰ ਟੇ ਨਫ਼ ਗੁਣ ( 

`7ਪਾ:-ਸਾਤ । ੍ਰਪ-ਸਾਨ। 



# ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੫੭੭ ) ਰਿਤੁ ੫ । ਅਸੂ ੨੮, 
ਵਾਹਨ ਲੀਬੇ ਬੀਚ'।ਚੜਨੇ ਕ੍ਰਿਯ ਵਿੱਕ੍ਰਯ ਵਿਖੇ” ਗਜਾਰਾਂ ਪੌੜੀ ਖੀਚ ॥੬॥ ਬਾਰ੍ਹੀ ਪੜ ਕਲਪਨ ਕਰੇ ਦੁਖ ਅਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਨਾਸ਼।ਤੇਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਨ ਭਜੇ ਕਾਰਜ ਰਾਜ/ਸ ਰਾਸਾਂ ॥੭ ॥ ਜੈਤ੍ਰਨਿ ਮਹਿੰ' ਚੌਦਸ਼ ਕਹ;ੋ, ਪੰਚਦਸ਼ੀ 

_ਤੋਂ ਭੂੜ' । ਖੋੜਸਿ ਤੇ ਭਾਕਨ” ਤਜੈ, ਸਤਦਸ ਮੋਹਨ ਕੂਤ॥੮॥ 
ਪੜਹ ਅਣਾਰਹਿ ਆਠਦਸ ਨਿਤ ਉਠਿ ਵਿੱਦਯਾ ਹੇਤ੯। ਖਣ ਮਾਹੇ 
ਵਿੱਦਯਾ ਵਧੇ" ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧਿ ਸੁਚੇਤ॥ ੯॥ ਉੱਨੀ ਸੁੰਨੀ ਜੋਗ ਮਹਿ"; ਬਿੰਸੀਨਾਰ ਸੈਜੋਗ₹। ਸੈਤਤਿ ਹਿਤ” ਇੱਕੀਸਵੀਂ; ਮ੍ਰਿਤ ਜੁਤ ਬਾਵੀ ਜੋਗੂ॥੧੦॥ਤੋਈ ਰਿਧਨ ਅਖੁੱਟ ਮੈਂ'ਪਚੋਵੀ ਚਾਤੁਰਪ੍ਰੀਤ'ਓਪੰਚ- 

ਆਦਰੇ ਸਭਿ ਕੋ ਮੋਹਨਰੀਤ'“॥੧੧॥ਛੱਬੀ ਛਲ ਮੈਂ”, ਬਲ ਧਰੇ ਸਪਤ ਵਿੰਸ਼ਕਾ ਜਾਪੁ'੧ੰਅਠਾਵਿੰਸ ਭੈ ਦੂਰਕੋ ਹੋਇਬੱਜ੍ਰ ਸਮ ਪਾਪ”॥੨੨॥ 
ਵਿਖ ਪੀਵੈ ਬਿਖੀਆ ਕਟੇ ਉਨਤੀਸੇ ਕਾ ਝਾੜ” । ਦੁਧ ਵਧਾਵੈ ਵਜ਼ਨ ਮੈਂ 
ਤੀਸ ਪੌੜੀਆਂ ਗਾੜ”॥੧੩॥ਏਕੀ ਛੇਕੋ,ਦੋਕੀ ਭਾਰੀ ਤੈ, ਤੇਤੇਇਕਤਾ੫ 

“ਦਸਵੀਂ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਵਣਜ ਵਿਚ (ਜੋ=) ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਖਰੀਦਨ .ਵਿਚ । (ਅ) ਦਸਵੀਂ ਦੱਸ ਦੇਸਨ ਜਦੈ=ਦਸਕੀ”` ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੰਗਣ ਲਈ ਦੱਸੀ ̀ ਹੈ । “ਉਸ ਖਰੀਦ ਟ੍ਰੇਖਤ ਵਿਚ ਜੋ ਚੜਕੇ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਸੇਦਾਗਰੀ ।(ਅ) ਖਰੀਦ ਦ੍ਰੋਘਤ -ਲਈ ਜਦ ਚੜ੍ਹੇ (ਭਾਵ ਤੁਰੋ॥ਬਾਰ੍ਹਵੀ' ਪੜ੍ਹਕੇ ਕਲਪਨਾ (ਆਧਿ),ਦੁਖ (ਬਜਾਧਿ) ਤੇ ਅਰਿਸ਼ਟ (ਉਪਾਧਿ) ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ । “ਤੇਰਵਾਂ' ਪੌੜੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਸ ਪੈਣ ਲਈ ਹੈ । (ਜੀਤ (ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ) ਯਾ ਤੰਤ੍ਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਾ ਲਈ । ੬ਪੰਦਫੀ' ਨਾਲ ਭੂਤ'(ਨੱਠੇ) । “ਡੋਣ । “ਸਤਾਨ੍ਵੀਂ ਮਨਮੋਹਨ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ । ੯ਅਠਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪੜਨ ਵਿਚ ਅਠਾਰਵੀਂ'/ "ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਵਧੇਗੀ । "੯ਅਫੁਰ ਯੈਗ ਵਿਖੇ। “ਵੀਹਵੀਂ ਨਾਰੀ ਵਿਆਹੁਣ ਲਈ । "5ਐਲਾਦ ਵਾਸਤੇ । 9ਬਾਈਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਭਾਵ ਅਠਰਾਹ ਆਦਿ ਕਸਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁੱਦ ਜੈਮਕੇ ਮਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ । "“ਅਖੁੱਟ ਰਿੱਧੀਆਂ (ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ) ਲਈ । (%) ਪਾਠਾਂਤ੍-ਰਿਪਨ ਅਖੁਟ=ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਖੁੱਟਣ ਲਈ । “$ਸਿਆਣਿਆੰ ਨਾਲ਼ ਪੂੀਤੀ ਲਾਉਣ ਵਿਚ । “ਆਪਣੇ ਆਦਰ ਲਈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣ । "ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ) ਛਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਚਣ ਲਈ । "੯ਸਤਾਈਵੀਂ ਦਾ ਜਾਪ ਬਲ ਧਾਰਨ ਲਈ । ਵਾਦ ਦੁਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੇ ਬੱਜ੍ਹ ਪਾ4 ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ । ₹ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ,, ਜਾਂ ਸੱਪ (ਆਦਿ ਜੰਤੂ) ਕੱਫ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਨੱਤੀਵੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾੜ ਦੇਵੇਗਾ । (ਅ) ਥਾੜਾ ਕਰੇ ਉਨੱਤੀਵੀ ਦਾ। `ਾਂਤੀਸਵੀਂ ਪੜੀ ਨਲ ਦੁੱਧ ਤੋਲ ਵਿਚ ਵਧਦਾ ਤੇ ਗਾੜ਼੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ੧੧ਵੇਖੋ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅੰਕ ੧ । 



ਸਰ ਗੁਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੫੭੮) ਰਿਤੁ ੫ । ਅਸੂ ੨੮, . 

ਨਿੱਤ ਜ੍ਰਰੀ ਚੌਤੀ ਪੜੈ ਚਾਲੀ ਚਾਲੀ "॥੫"॥ ੧੪॥ “ਕਰਮ ਮਾਂ ਦਸ 
ਕੌ ਪੜੈ, ਅਰਥ ਮਾਂਹਿ ਵੀਹ ਪਾਠ । ਤੀਹ ਕਾਮਨਾ ਸੈਚਰਤਿ; ਚਾਲੀ 

ਮੁਕਤ ਸੁ ਰਾਠ” ॥੧੫॥ ਪੈਂਤੀ ਪੰਗਤ, ਛੱਤੀ ਗੜ੍ਹ, ਸੂਰ ਕਾਜ ਸੈਂਤੀਸ” । 
ਅਠੱਤੀ ਮਿਲਨੋ ਸਾਧ ਕੋ; ਕੈ ਨ੍ਰਿਪ ਪੌਰ ਅਸੀਸ'॥੧੬॥ ਉਨਤਾਲੀ ਤਨ 
ਦੇਵ ਕੋਂਚਾਲੀ ਚਤਰਭੁਜ ਰੂਪਤਚਾਰ ਭਾਂਤ ਜਪ ਲਿਖਿਹੁਤੇ ਭੋਜਨਅਖੈ 
ਸਰੂਪ॥੧੭॥ ਜਪ ਮਹਿੰਮਾ ਪੌੜੀ ਪੜੈ ਕਰਿਹੈ ਗੁਰ ਸਨ ਪ੍ਰੀਤ"। ਨਿਹਚਾ 
੧ਏਕੀ=) ਇਕੱਤੀਵੀਂ ਹੇੜੀ ਦੇ ਜਪ ਤੋਂ (ਛੇਕੋ=) ਕੰਦੇ ਲਹਿਣ ਕਦੇ ਚੜ੍ਹਨ _ਵਾਲਾ (ਤਾਪ ਤੇ 
ਦੇ ਕੀ=) ਬੱਤੀਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੋਂ (ਭਾਰੇ _ਤ੍ਰੋ=) ਤੇਈਆ ਭਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਤੇ (ਤੇਤੇ=) ਤੇਤੀਵੀਂ ਦੇ 

ਪਾਠ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ (ਤਾਪ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ) ਜਿਸ ਲੂੰ ਰੋਜ਼ ਤਾਪ 

ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੌਤੀਵੀਂ ਪੜ੍ਹੇ । (ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਇਕ ਪੌੜੀ) ਚਾਲੀ ਚਾਲੀ 
ਵਾਰ ਪੜੇ । “(ੜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਆਮ ਨਿਯਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ) ਕਿ:-ਕਰਮ 

(ਪਰਬਾਇ ਜੋ ਪੌੜੀ ਕਹੀ ਹੈ ਉਸਦੇ) ੧੦ ਪਾਠ ਪੜੇ, ਅਰਬ (ਧਨ ਆਦਿਕ) ਲਈ (ਜੇ 

ਕਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ) ੨੦ ਪਾਠ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਪੁਾਪਤੀ ਲਈ (ਜੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ) ੩੦ ਪਾਠ ਤੇ 

ਜ੍ਰੇਜ਼ਣ ਮੁਕਤੀ ਲਈ (ਜੋ ਕਹੀ ਹੈ ਉਸ ਪੌੜੀ ਦੇ) ੪੦ ਪਾਠ ਕਰੇ । (ਅ) ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਦੀ 

ਸਿੱਧੀ ਲਈ ੧੦ (ਪਾਠ ਪੂਰੇ ਜ੯ ਜੀ ਦੇ ਕਟੇ),ਧਨ ਲਾਈ (੨੦ ਪਾਠ ਜਪੁਜੀ ਦੇ ਤੇ); (ਸੁਰਾਨ 
ਕਾਮਨਾ ਮੈਚਰਤ=) ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਲਈ ੩੦ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ੪੦ ਪਾਠ 

(ਜਪੁਜੀ ਦੇ ਕਟੇ) । ੧ਪੈਂਤੀਵੀਂ ਹੌੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਵਿਚ ਮਾਨ ਲਈ, ਤੇ) ਛੱਤੀਵੀਂ' ਕਿਲਾ 

(ਫੰਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ) ਸੈਂਤੀਵੀ ਸੂਰਮਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ । “ਯਾ ਰਾਜਦ੍ਰਾਰੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ 

ਦੇਣ ਵੇਲੋਂ । (ਅ) ਗਾਜ ਦੁਆਰੇ ਟਿਕਣ ਲਈ [ਆਸੀਸ=ਟਿਕਾਣਾ] । “ਦੇਵ ਰੂਪ ਹੋਣ ਲਈ । 

੬ਵਿਸ਼ਨੂ ਰੂਪ ਹੋਣ ਲਈ । “ਅਖੇ ਸਰੂਪ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ 

__ਨਾਲ ਜਪੁਜੀ) ਸੇਵਨ ਕਰੇ:-ਜਪੇ, ਲਿਏ, ਹੋਮ ਕਟੇ ਤੇ ਭੋਜਨ ₹₹ੇ ਭਾਵ ਯੱਗ ਕਹੇ । 
ਸੂਚਨਾ-ਸੇ ਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਇਏ.ਵੀ ਮੰਤਰ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਦੀ ਛਿਧੀ ਹੀ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚ ਪਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ । 

ਇਹ ਅਸੂਲ ਉਥੋਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਮੰਤ ਪੜੇ ਉਸਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋਮ ਕਟੇ, ਜਿਤਨਾ 

ਹੋਮ ਕਰੇਂ ਉਸਦਾ ਦਸਵਾਂ ਟਿੱਸਾ ਲੱਗ ਕਦੇ ਅਰਬਾਤ ਭੋਜਨ ਦੇਵੇ । ਮੰਤ ਲਿਖਕੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ 

ਕਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਤੂ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਹਨ । (ਅੰ) ਚਾਰ ਭਾਂਤ ਜਪ ਤੋਂ ਜੇ ਚਾਰ ਬਾਣੀਆਂ ਵਲ 
ਵਿਸ਼ਾਰਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਓਹ ਵਿਸ਼ਾ ਐੱਗੇ ਅੰਕ ੨੭ ਵਿਚ ਧੀ ਆਵੇਗਾ । () 

'ਭੋਜਨ ਅਖੈ ਸਟ੍ਹਪ ਦਾ ਕਈ ਗਯਾਨੀ ਅਰਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ:-ਜੇ ਲਿਖਕੇ ਜਪੁਜੀ ਨੂੰ 

` ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਰਖੋਗਾ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਅਏ ਸਟੁਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ । “ਜਪੁਜੀ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਨੋ _ਮਹਿਮਾਂ 

(ਅਸਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਉਸ ਕਾਰਜ ਲਈ) ਪੜ੍ਹੇ ਗ੍ਦੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ । (ਅ) 

ਗਿਆਨੀ ਮਹਿਮਾਂ ਦੀ ਹੌੜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵੱਲ ਬੀ ਦਸਦੇ 
ਹਨ “ਇਹ ਜੰਪੁ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਕਾਂ” 



_, ਪੰ ਗੁਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੫੭੬) ਰਿਤ ੫। ਅੰ ੨੮, 
ਜਾਂਕਾ ਗੁਰਨਿ ਮੈਂ ਹੋਇ ਸਫਲ ਤਿਹ ਰੀਤ ॥ ੨੮ ਵਿ ਗਜ 
ਅਰਜਨ ਸਬਿਧਿ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਮੰਤਾਂ । ਲਿਖਜੋ ਸੁ ਕਰ ਗੁਰ ਰਾਜ 
ਸਤਗੁਰ ਸਨਮੁਖਿ ਸੁਖ ਸੈਤ" ॥੧੯॥ ਸਭਿ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ ਨਹੀਂ 
`ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਦੇਹ' । ਫਲਹਿਂ ਸਿੱਖ ਪਰਤੀਤ ੩੯ ਬਿੱਪ੍ਰ ਸਾਧ ਕੀ ਸੇਵ ॥ 
੨੦ ॥ ਉਸਤਤਿ ਨਿੰਦਾ ਪਰਹਰੇ, ਕਲਹਿ ਈਰਖਾ ਮਾਨ । ਬੇਦ ਬਚਨ 
ਸਮ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸਭਿ ਸੈਤਨ ਪਰਮਾਨ%॥੨੧॥ ਸ਼ਰੋਯ॥ ਜਪੁ ਜਾਪੁ ਕਿਯੋਂ' 
ਅਘ ਕੋਟ ਹਰੈ, ਨਿਤ ਦਾਨ ਵਧੈ, ਬੁਧਿ] ਸਾਰ ਧਰੈਮਨ ਭਾਵਾਂ ਵਧੈ ਸੁਖ 
ਕਾਮ ਸਧੈੱ: ਸੁਰਸਾਧਨ ਮੈਂ ਤਮ ਪੂੰਜ ਹਰੈਂ੧ਧਨ ਮੈਂ; ਤਨ ਮੈਂ, ਘਰ ਮੈਂ; 
ਸੁਤ ਮੈਂ, ਅਰੁ ਨਾਰਿ ਬਿਥੈ ਸਭਿ ਦੋਖ ਟਰੈ(ਜਿਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਪਰਤੀਤ 
ਨਹੀਂ ਤਿਸ ਕੋ ਸਿਖ ਦੇਹਿ' ਸੁ ਦੋਖ ਕਰੈ$॥ ੨੨॥ ਜਿਸ ਕੀ ਬਿਧਿ ਏਹ 
ਕਹੀ ਗੁਰ ਪੂਰਨ”” ਹ੍ਰੈ ਸਿਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਧਨ ਤੇ"'। ਸਭਿ ਪਾਠਨਿ ਗੀਤ 
"ਇਹ ਜਪੁਜੀ ਗੁਰ_ਨਾਨਕ_ ਦੇਵ ਜੀ (ਦੇ) ਮੁੰੇਂ (ਉਚਰਿਆ) ਮੰਤਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ 
(ਨੇ ਇਸਨੂੰ) ਵਿਧੀ ਸਣੇ (ਹੁਣ) ਪ੍ਰਗਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰ ਰਾਜ (ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ) ਹੱਥੀਂ 
ਲਿਖਿਆ (ਉਸ ਤੋਂ ਵੇਰ) ਸੌਤਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਲਈ ਸਤਿਗੁਟੂ ਸਨਮੁਖ (ਗਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) ਨੇ 
(ਲਿਖਿਆ)ਸੀਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਦੀ ਇਕ 
ਮੈਂਚੀ ਆਪ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ. ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚ 
ਜਪੂਜੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀਤਾ । ਉਸਤੋਂ ਹੋਏ ਕਈ ਉਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਐਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-- 

ਪੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀਉ ਕੇ ਨਕਲ ਕ: ਨਕਲ ਥਾਂ ਤਿਸ ਕੀ ਨਕਲ (ਇਹ ਪਾਠ ਬਾਬਾ 
ਜੀ ਦੀ ਇਕ ਬੀੜ ਸੌਮਤ ੧੭੩੬ ਅੱਸੂ ਸੁਦੀ ੩ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਵਿਚੋਂ ਹੈ) । ਜਿੰਨੀਵੀ' ਨਕਲ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਠੀ ਵੇਰ “ਨਕਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈਦਾ ਹੈ । (ਅ) ਜੋ ਮੈਤ ਗੁਰੂ ਸਨਮੁਖ ਹੋਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । (ਏ) ਕਈ ਗਜਾਨੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਂ ਸੁਤਗੁਰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਕੇ ਇਸ ਦਾ 
ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨਦੇਵ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ । 
"ਭਾਵ (ਪੂਯੋਜਨ ਸਿੱਧੀ ਲਈ) ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ (ਅਸਾਂ ਏ੩) ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਏਹ ਦੁਸ਼ਣਾਂ ਨੂ 
ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੇ । ਸਿੱਖ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ (ਸਾਧਨ) ਫਲਨਗੇ । “ਚੈਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। _ 
“ਜਪੂਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕੀਤਿਆਂ । 5ਪ੍ਰੇਮ । “ਸੂਖ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਦਦੈਵੀ 
ਗੂਰਾਂ ਯਾ ਦੈਵੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਮੱਗਯਾਨ ਨਾਸ਼_ ਕਰੇਗਾ । ੯ਭਾਵ ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਹ ਵਿਧੀ 
ਦੁੱਸ ਦੇਵੇਗਾ । "ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ । "ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਤੇ । 
"ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਸਫ। ਅੰਕ ੧ । 

ਵਂਪ£=ਸੁਖ ਮੰਤ । 7ਪਾ.-ਏਥੇ ਇਕ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਪਾਠ 
“ਸਿੰਘ! ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਯਾ ਹੈ । ਤਪਾ:-ਮਤ। ਕੰਸ ਸਾਖੀ ਢਾ ਪਾਠ ਹੈ:- 
ਨਹਿੰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿ ਤਾਹਿੰਕੋ ਦੇਇ ਸੇ ਦ੪ਖ ਕਰੈ । 



£। ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੫੯੦ ) ਰਿਤੁ ੫। ਅਮ਼ੂ ੨੮, 

ਖਬੈਗਨ ਤੇ ਉਪਜਕੋ ਫਲ ਕੋ ਤਤਜੋਗਨ ਤੇ। ਤਿਮ ਸਾਧਨ ਸਿੱਧ ਸੁਚੇਤ 
ਭਲੀ ਬਿਧਿ ਕਾਜ ਸਰੇ ਸੁਖ ਭੋਗਨ ਤੇਸਭਿ ਸਿੱਧ ਕੀਏ ਗੁਰ ਭੇਟ ਦੀਏ 

ਇਹ ਬੀਜਾਂ ਧਰੇ ਗੁਰ ਮੋਦਨ ਤੇ” ॥੨੩॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕਰੁਣਜ- 

ਕਰੀ ਪੰਥ ਬਤਾਯੋ ਸਿੱਖ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਰਨਨ ਕਰੀ ਅਰਥ ਖਜਾਂਤਿ 

ਭਾ ਲਿੱਖ॥੨੪॥ ਸੁਪਨਿ ਬਾਤ ਪਰਗਟ ਕਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਨ ਖਜਾਤ। 

ਇਹਾਂ ਅਰਬ ਬਿਦਤਾਇ ਸੋ ਲਿਖਜੋ ਜੁ ਸਿੱਖ ਸੁਹਾਤ”] ॥ ੨੫ ॥ ਪਾਠਕ 

ਪਰ ਪੂਰਨਕ੍ਰਿਪਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ।ਦੇਖਿ; ਪੜੇ;ਦੇ ਲਿਖ; ਸਨ ਕਰਿ 

ਪੂਜਾ, ਗੁਰ ਜਾਪ ॥ ੨੬ ॥ ਕਲਜੁਗ ਮੈਂ ਚਹੁ ਬਰਣ ਕੋ ਚਾਰ ਭਾਂਤ ਕਾ 

ਜਾਪ$ । ਪਰਾ, ਮੱਧਮਾ; ਵੇਦ ਕਹਿ ਪੱਲਯੈਤੀਂ ਜਿਸ ਮਾਪ ॥ ੨੭॥ ਬੈਖਰੀ 

ਚਾਰੇ ਥਾਨ ਮਹਿੰ ਤਨ ਮੈਂ ਕਰਿ ਹੋ ਵਾਸ । ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਤ ਮੁਖ ਮਹਿੰ ਵਸਹਿ 

੧(ਜਿਵੇਂ) ਛੇ ਨਿਯਮ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੇਦ ਦੇ ਪਾਠ (ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਛੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ) ਜੋੜ ਕਰਨ 

ਤੇ ਤੱਤ ਰੂਪੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ (ਜਪੁਜੀ ਦ) ਸਾਧਨ ਸੁਦੇਤ ਹੋਕੇ ਸਿਧੀ ਸਹਿਤ 

ਨਾਲ਼ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਜ ਮੈਵਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਭੋਗ 

ਹਨ। (% ਜਿਵੇਂ ਸਾਹੇ ਗੀਤਾਂ ਖੱਟ ਸ਼ਾਸਤਾਂ ਯਾ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਛੇ ਅੰਗਾਂ (ਦੇ ਵੀਚਾਰਨ) 
ਦੇ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇ ਫਲ ਹੈਦਾ ਹੈ । “ਇਹ ਜੋ ਬੀਜ ਧਰੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਭੇਫਾ ਦਿੱਤਿਆਂ 

ਪ੍ਰਮਿਲ ਹੋਇਆਂ ਸਭ ਸਿੱਧ ਕੀਤੇ (ਜਾਣ ਲਓ) । ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ ਅਗਨਨੀਆਂ ਦੇ _ ਤੁਕਾਂ 

ਵਿਚ ਹੈ। [ਘਜਾਤ ਭਾ ਲਿੱਖ=ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਅਰਬ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ] । “ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਨ 
ਅਨੁਭਵ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਬਾਤ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਓਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਏ& ਪ੍ਰਗਟ 'ਗਰਕੇ 

ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਜੇ ਸੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ (ਉਸ) ਪਾਠਕ ਤੇ 
ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੋ”। “ ਗੁਰ ਜਾਪ=ਗੁਰੂ (ਕਿਤ) ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ (ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਿਚੋਂ ਕਿਸੇ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੇਂਥਦਾ ਹੈ ਯਬਾ:-) (੧ ਦੇਖ ਕਰ ਪੂਜਾ=) ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੂਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ; 
(੨) ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, (੩).(ਪਾਠ) ਸੁਣਦਾ ਹੈ, (੪) ਲਿਖਕੇ (ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਕੇ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ । 

#ਪ:-ਬੀਚ । __ ਸੈ ਸੇ: ਪ-ਸਿੱਖ। __ ਤੰਅੰਸ ੨੭ ਦੇ ਅੰਕ ੩੫ 
ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮੇਂ' ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਕਹੀ ਤੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ 

ਲਿਖ ਲਈ । ਪਰ ਇਸ ਅੰੂ ੨੮ ਦੇ ਅੰਕ ੨੪ ਤੋਂ ਮਲੂਮ ਦੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਭਤ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ 
ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਿਖ ਲੋਣ ਬਾਦ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਲਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਮੇਹਰ ਕਰਕੇ ਰਾਹ 
ਟੋਰਿਆ ਤੇ ਇਸ ਜਪ ਪਾਠ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਿਧੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਪੂਗਟ 
ਕੀਤੀ । ਮੈਂ` ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅਰਥ ਦਸਮੇਂ` ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਹਲਕੇ ਦੱਸੇ _ਹਨ -ਜੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ 

ਲਿਖ ਲਏ ਹਨ ਅਪੁੰਦ । ਉਇਨਾਂ ਤੋ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਮੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਨੁਸਖਿਆਂ 

ਨਾਲ ਰਤਾ ਰਤਾ ਫਰਕ ਰਖੰਦੇ ਹਨ,ਭਾਵ ਇਕੋ ਹੈ। __ 

1 ਤੀ. 
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ਨ1 ਗੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੫੮੧ ) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰ ੨੮. 

ਸਾਂਭ ਨਰ ਕਰਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼” ॥ ੨੮ ॥ ਨਾਭੀ ਪਹਿਲੀ, ਰਿਦੇ ਦੀਇ', ਕੈਠ 
ਤ੍ਰਿਤੀ", ਮੁਖ ਬੋਲ'ਨਂ'ਜਿਉ' ਕਿਉ' ਪਠ ਢਲ ਅਧਿਕ ਹੁਇ ਇਹੀ ਜਾਪ 
ਕੋ ਮੋਲ“॥੨੯॥ ਜਾਪ ਅਜਪਾਂ ਜਪ ਪਠਹੁਦਜਬਰ ਕੁਲ ਨੰਦ ਨੰਦਗੁਰ 
ਅਰਜਨ ਢਿਗ ਦਾਸ ਕੋ ਪਾਇਓ ਪਰਮਾਨੰਦ” ॥੩੦॥ਚੌਪਈ॥ ਇਸ ਬਿਧਿ 
ਪੰਡਤਿ ਪਿੰਡੀ ਲਾਲ । ਬਿਧੀਚੈਦ, ਨੰਦ ਲਾਲ, ਗੁਪਾਠ।ਖਾਨ ਚੈਦ, ਅਰ 
ਆਲਮਸ਼ਾਹੂ । ਸਾਧ ਮਦਨ ਗਿਰ ਸੁਨਤਿ ਉਮਾਹੂ”॥੩੧॥ਦੋਹਰਾ॥ ੯ਮਾਨਯੋ 
ਗੁਰ ਤੋ ਰਾਤ ਕੋ ਉਡਜੋ ਵਿਹੈਗਮ ਭਾਂਤਿ,ਭੇਟਕੋ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਤਹਾਂ ਪੂਛੜੋ 
ਪੁਨ ਕੋ ਸ਼ਾਂਤਿ ॥੩੨॥ ਤੀਨ ਵਾਰ ਗੁਰ ਇਵ ਕਹੀ “ਇਹ ਜਪੁ ਰਤਨ ਅ- 
ਮੋਲਾਜਾਂਤੇ ਮੁਝ ਕੌ ਭੇਟਿਓ ਦਿਹੀ ਅੰਤਕੋਚੋਲ॥੩੩॥ਏਕੋਓਅੰਕਾਰ ਕਹੁ 
"ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ । "ਭਾਵ ਨਾਭੀ ਵਿਚ ਪਰਾਂ । ਤੇਰਿਦੇ ਵਿਚ ਮੱਧਮਾ। ਦਕੌ੍ਠ 
ਵਿਚ ਪਸਤੰਤੀ । “ਮੁਖੋਂ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਬੈਖਰੀ । $ਮੂਲ । “(ਫਿਰ ਝ੍ਰਿਜਲਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ) 

_ਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂਅਰਜਨ ਜੀ ਪਾਸੋ ਬੜ: ਅਨੰਦ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 2 ਮੇਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ 
ਬ੍ਰਿਜਲਾਲ ਜਪ ਦਾ ਅਜਪਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆਂ ਕਹੋ । [6 ਦ ਦ। ਨੰਦ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ । ਕਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ ` 
ਨਾਮ ਹੈ ਬ੍ਰਿਜਲਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੰਦ ਨੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ । ਬ੍ਰਿਜਲਾਲ]। "੮ਣ ਦੌਪਈ ੩੧ 
ਵਿਚ ਸੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਦੀ ਕਵਤੇਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਦਨ ਗਿਰ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਸੁਣਕੇ ਪ੍ਰਮਨ 
ਹੋਏ । ੯ਹੁਣ ਵੇਰ ਬ੍ਰਿਜਲਾਲ ਸਤਾ ਵਿਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸੈਰ ਨੂੰ ( ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ) ਜਦ 
ਪੰਛੀ ਵਾਂਤੂ ਉੱਡਕੇ ਗਿਆ ( ਸਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦੱਸ! ਗਲ ਬਾਤ ) ਗੁਹੂ ( ਅਰਜਨ ਦੇਵ ) ਤੋਂ 
(ਸੁਣਕੇ) ਮੰਨ ਲਈ । (ਅ) “ਮਾਨਨੋ'"'=ਪਿੰਡੀ ਲਾਲ ਆਦਿਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਿਆ 
ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਛੀ 
ਵਾਂਡ ਉਭਿਆ ਸੀ:-ਕਿ ਓਥੇ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ (ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ) ਮਿਲਿਆ 
ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੇ ( ਮੁੜ ) ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ( ਮਰਣ ਵੇਲੇ ) ਕੌਣ ( ਪਾਠ ਕੀਤਾਂ 
ਜਾਵੇ $ ਤਾਂ) ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਪੁ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਹੈ ਇਸੇ 
ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਮਿਲੋਗੇ, (ਤੇਰਾ) ਅੰ੩ ਦਾ ਦੋਲਾ ਇਹੀ ਹੈ; ਭਾਵ ਇਹ ਤੇਰਾ ਆਖਰੀ 
ਜਨਮ ਹੈ । (ਅ) ਅੰਤ ਕੋ ਚੋਲ=ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਇਹ (ਪਾਠ ਕਰਨਾ) । 

“ਅੰਕ ੨੭ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਚਾਰ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕਰਮ ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕ ੨੯ ਵਿਚ 
ਦਿਤੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਕਮ ਤੈਗ ਦੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਕਵੀ ਜੀ।ਨੇ ਕੇਵਲ ਸੈ ਸਾਖੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸ਼ੂਧ ਵੇਰਵਾ ਐਉਂ ਹੈ:-- 

“ਪਰਾ ਨਾਂ ਤੁ ਪਸ਼ਤੰਤੀ ਹ੍ਿਦਿ ਦੇਸ਼ੇ ਪਰਿ ਕਲ੫੩੪ 
ਮੱਧਮਾ _ਕੈਠ ` ਦੇਸ਼ੇਚ _ਵੇਸ਼੍ਹਰੀ _ਰਸਨਾਗ੍ਰਤਾ ।! 

ਸ਼ਾਸਤ੍ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਚਾਰ ਥਉੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਹਨ; ਵੇਰਵ! ਇਸ 
ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਚ ਦੇ ਤੇ ਭਾਵ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੈ-ਨਾਭੀ ੩ ਉਠਣ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਉ” “ਪਰਾ? ਤੇ 
ਉਥੋਂ ਉੱਠਕੇ ਹ੍ਰਿਦ ਵਿਚ ਆਈ ਦਾ ਨ: “ਪਸਨੰਤੀ” ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਹ੍ਰਿਦਗ ਤੋਂ ਉਠ 

ਹੂ [4 [ਬਾਕੀ] ਟੂਕ ਦੇਖੇ ਅਗਦੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਹੇਠ| 



ਰੀ ਫੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ ।__ ___( ੫੫੮੨) _ਦੁਤ ੫। ਗੰਸ ੨੮, 
ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦਿਸੱਤਿਨਾਮਕਰਤਾਪੁਰਖਜਪਹਿ ਜਾਪ ਅਹਿਲਦ” 
॥੩੪॥ਜਪੇ ਜਾਪ ਤਨਤਾਪ ਖਪੁ ਆਰਬਲਾ ਵਧ ਜਾਇ। ਕਰਹਿ ਕਾਮਨਾ 

ਜਥਾ ਉਰ ਤਥਾ ਜਾਪ ਤੇ ਪਾਇ ॥੩੫॥ ਨਾਰੀ ਸੁਤ ਕੇ ਕਾਰਨੇ ਅੱਖਜਰ 

ਜਪ ਅਰਧੈਨ”। ਸਕਲ ਕਾਮ ਸਾਧਨ ਸਿਧੈਸਾਧਕਸੁਖ ਬਹੁ ਚੈਨ॥੩੬॥ ` 
੫ਸਲੋਕ ।। ਇ਼ਵੰ ਪ੍ਰਭਾਂਤੇ ਸੂਰਥੇ ਚ ਮੱਧਯੇ ਕਾਮੇ ਪਰਾਹਨੇ ਮੇਖਯੋਚ ਸਿਧਯੇ । 

ਮੋਹਨ ਪ੍ਰਦੇਂਖੇ ਵਸਤੈਕ ਯਾਮੇ ਰਿਪੂਦਘਾੜੈ ਰਨਨਕਰਧ ਬੀਤੇ । ਮੁਕਤੀ , 
ਪਰਾਯਣੇ ਪ੍ਰਹਰੇਚ ਸ਼ੇਖ਼ ਸੂਰਦੋਦਏਚ ਕਿੰੈਵ ਮਿੱਧਧੀ । ਇਦੈ ਫਲੀ ਵੈ 
ਵਿਰਢ$ ਵਿਜੇ ਨੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਰੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸ਼ਵੇ ਨਾਂ“ ॥ 

੧ਪਿਛੇ ਆਏ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਦੇ ਜਾਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ,/ ̀  ਭੁਲੋਵਾਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ _ਏਏ ਦਸਦੇ 

ਹਨ ਆਦਿ ਅੰਤ ਵਿਚ ਜਿਸ ਮੁਲ #=੍ਰ ਦੇ “੧ ਓ! ਤੇ “ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿੰ ਹੈ > ਵਿਚਾਲੇ “ਸਤਿਨਾਮ 

ਕਰਤ ਰਖ” ਆਦਿਕ ਪਾਠ ਹੈ । ( ਇਸ ਸਾਟੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ) ਦਾ /"` `ਜਪ ਜੋ ਜਪੇਗਾ 
ਆਨੰਦ (ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੋਵੇਗਾ । ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਟੂਪ ਇਹ ਹੈ:-) ੧ ਓ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ 

ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੇਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਠੈ ਗੁਜਪ੍ਰਸਦਿ । ਦੇਖੋ ਅੰਜੂ ੨੭ ਅੰਕ ਬ੨ 

੩ ਅੱਗੇ । “ਹੁਣ ਮੋ ਸਾਖੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਦੀ ਕਵਜੋਕਤੀ ਟੁਰਦੀ ਹੈ:-=ਪੁੜ੍ਰ ਨਮਿਤ ਇਸਤ੍ਰੀ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਖਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ । [ਸੈਸ੭ ਆਧਾਨ=ਗਰਭ । 

ਅਧਰੇਨ=ਬਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ] । (ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ) ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਸਭ ਕਾਮਨਾ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ । 

ਪਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਸੈਉਂਕੁ ਦਾਂ ਹੈ:- 
ਸ਼ੂਭੇ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਸੂਰਥੇਚ ਮਧਕਮੇ, ਕਾਮੇ ਪਰਾਹ੍ਹੇ, ਖਲੁ ਮੇਕ ਸਿਧ, 

ਮੋਹਨ ਪੂਦੋਖ਼ੋ ਵਸ੍ਰੈਕ ਯਾਂਸੇ, _ਰਿਪੂਦਘਾਂਤੇ _ਹਿ ਰਜਨਕਰ੍ਧ _ਵੀਤੇ, 
ਮੁਕ੍ਰਿ _ਪਰਾਯਣੇ ` ਪੂਹਰੇਚ ਸ਼ੇਖ਼, ਸੂਰਯੋਦਯੇਚ _ਕਿੰ_ਨੈਵ ਜਿਦ੍ਰਨ੍ , 

ਇਦੋ ਫਲ ਵੈ ਰਚਿਤ ਦ੍ਰਿਜੇਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਰ ਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕੈਸ੍ਹੇਨ॥ 
ਅਰਬ--ਪ੍ਰਭਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ (ਜਪੁ ਪਾਠ ਵੈਸੇ ਹੀ) £ਭ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਲੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧੀ 

ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਉਂ ਕਰੇ), ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰਾਰਥ ਲਈ ਦੁਪਹਿਟੇ, ਕ/ਮਨਾ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ 

ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਨਿਸ਼ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ, ਮੋਹਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਥਾਂ ਵੇਲੋ;. ਕਿਸੇ 

(ਗੁਪਤ) ਵਸਤੂ ਲਈ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਬੀਤਿਆਂ, ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਲਈ_ ਅੱਧੀ ਰਾਤ, 

ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਰਹੇ ਵੇਲੇ, ਸੂਰਜ ਉਦੈ ਹੋਣ ਵੇਲੇ -ਕੀਂਹ ਸਿਧ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ (ਭਾਵ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਰਯੋਦਯ) । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ੋਈ 
(ਬਾਣੀ ਜਪੁਜੀ) ਦ। ਇਹ ਫਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਿਜਲਾਲ ਨੇ ਰਚਿਆ ਹ੍ਰੈ [ “ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਨਾਮ 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ? ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ “ਿਜਲਾਲ? ਨਾਮ ਬੀ “ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸ਼ਵ 

ਦਾ ਮਤਲਬ 'ਬ੍ਰਿਜ਼ਲਾਲ” ਹੈ] । 
“ਤ੍[ਪਿਛ ਨੇ €। ਥਾਕੀ ਟੂਕ] 

ਥੈਠ ਆਈ ਦਾ ਨਾਮ “ਮਧਮਾ ਤੇ ਕੈਠ ਤੋਂ ਉੱਠ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਦਾ ਨਾਮ 'ਵੈਖਰੀ! ਹੈ । 

ਘਰਾ ਬਾਣੀ ਮੂਲੀਧਾਂਰ ਤੋ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਬੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈਨ । 



ਘੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੫੮੩) ___ਰਿਤੁਪ।ਅੰਹੂ੨੮, 

॥ਸ਼੍ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਚਨ ਜਬਿ ਸੁਨਕੋ ਸਿੱਖ ਸੁਖਦਾਇਲਤਾਂਦਿਨ 
ਤੇ ਘਰ ਸੁਰਪੜੈ[ ਮਿਟਜੋ ਦੂਖਕੋ ਭਾਇ'॥੩੭॥ ਅਬਿ ਸੁਨੀਏ ਇਕ ਜਪ 
ਪੜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਕੇਸੈਗ।ਭੁਗਤ ਮੁਕਤਿ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਦਰਗਹਿ ਜਾਹਿ 

॥੩੮॥ ਸਭਿ ਪ੍ਰਮੈਗ ਕੋ ਅੰਤ ਮਹਿ ਕਹਿ ਦਸਮ ਪਤਸ਼ਾਹੁ। ਕਰਯੋ 
ਜਪ ਪੜੇ ਸਭਿ ਬਯ ਲਗ ਨਿਰਬਾਹੁ ॥ ੩੯॥ ਆਤਮ ਦਰਸੀ 
ਪਰਾਪਤਿ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਇ। ਰਹੈ ਸੈਗ ਡਿਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਇ 
ਸੋਇ] ॥੪੦॥ ਜਿਉਂ ਧੈਨੇ ਕੀ ਧੇਨੁ ਕੋ ਠਾਕਰ ਚਾਰੇ ਨਿੱਤ । 

ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਿਤ ਜਪ“ਪੜੇ ਤਿਮ ਤਿਹ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿੱਤ$॥੪੧॥੧ ਪੜੈ 
ਚਿਤ ਲਾਇਕੈ ਜੌ ਲਿਖਿ ਦੇਯ ਸਪ੍ਰੀਤਮਨ ਚਿੰਤਤਿ ਫਲ ਪਾਇਕੈ“ 
ਹੈ ਸੁਖ ਭੈ ਭੀਤ” ॥੪੨॥ ਭੇਟਾ ਕਰਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰ ਤਬੀ ਢਲੈ ਗੁਰ 

ੱਖ । ਜਥਾ ਸ਼ਕਤਿ ਜਪ ਕੋ ਜਪੈ ਸਿੱਧ ਹੋਇ ਗੁਰਮੁੱਖ ॥੪੩॥ “ਆਦਿ 
ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੂਤ ਲਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਓਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੁਰ ਨਾਲ ਜਪੁਜੀ ਦਾ ਪਾਠ 

ਕਰਨ ਲਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦੇਖ ਮਿਟ ਗਿਆ । “ਜੋ ਕੇਵਲ ਇਕ ਜਪੁ ਪੜ੍ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 

ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਮੈਗ ਹਨ । ੧ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਕ ਨਿਥਬਾਹ ਕਰੇ । “ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਾਇਕ 

ਪਾਏਗਾ । “ਜਪੁਜੀ । $ਮਨ ਇੱਛਤ ਢਲ ਪਾਵੇਗਾ 1 “ਤੈ ਭੀਤ (ਸੈਸਾਰ)>“ ਸੁਖੇਨ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। 

ਤਦ ਹੀ ਢਲੇਗਾ ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼(ਭਾਢ ਜਪੁਜੀ ਜੇ) ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਜਪੁਜੀ ਦੀ)ਠਟਾ ਪੂਜਾ ਕਟੇ।(ਦੇਖੋ 
ਅੰਗ ੨੬ ਇਸੇ ਅੰਸੂ ਦ)। _“ਪ=-ਸਮੁਦਾਇ । _7ਪ=-ਸੁਰਗ ਮੈਂ । ਤਪਾ:-ਹੋਇ। 

ਨੰਜ-ਜੀ ਦੇ ਪਰਮਅਰਬ ਮਹਾਤਮ ਫਲ ਬਾਬਤ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ,ਇਜਲਾਣ ਦਾ ਦੇਖਣਾ 

ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਗੁਨੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਵ/ਉਣ ਦਾ ਮੈਮਤ ਇਸ ਥਾਵੇਂ” ਸੈਂ ਸਾਖੀ ਨੇ 

ਦਿਤਾ ਹੈ ੧੭੩੦ ਇੰਕੁਮੀ । “ਯਥਾ:-/ਮੈਮਤ ਵਿਕਰਮ ਰਾਇ ਕੋ ਸਤ੍ਰਹ ਸੈ ਤ੍ਰਿਸ ਮਾਸ ।$ਜਪ 

ਪਰਮਾਰਬ ਫਲ ਲਿਖਿਓ ਕਰੀ ਸਰਲਤਾ ਤਾਸ”। ਵੀਚਾਰ-੧੭੩੦ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ 
ਸੱਤ ਬਰਸ ਦੇ ਸੇ, ਅਜੇ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ? । ੧੭੩੨ ਵਿਚ ਨਾਵੇ' ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਕਾ 
ਹੋਇਆ । ੧੭੩੦ ਵਿਚ ਨਾ ਦਸਮੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਦੀ ਪਰ ਸੇ, ਨਾ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੀ; 

ਨਾ ਬ੍ਰਿਜਲਾਲ ਸੀ । [ਸ:੍ਹ ਸੈ ਤ੍ਰਿੰਸ=੧੭੩੦ । ਮਾਸ=ਮਾਂਹ=ਵਿਚ] । ਇਹੋ ਅਰਬ ਸ: ਸਰ 
ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ? ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹੈ ਮੈ ਸਾਖੀ ਦੇ ਗਜਾਨੀ-ਲਾਯਾ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਇਸ ਦਾ ਇਹ 
ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਪੁਜੀ ਦ ਮਹਤਮ ਨਹੀਂ ਯਾ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤ! ਜੀ ? ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ । 

ਜਪੁਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗਜਾਨ ਦੀ, ਭਗਤੀ ਦੀ, ਦੁੜਨ ਦੀ ਤੇ ਵਿਲਸਦੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ । 

ਮਨ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਂਤਿ ਰਸ, ਏਕਾਗ੍ਤਾ, ਨਿਰਮਲਤਾ ਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਲਕਾਨ ਦਾਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਅਨੇਕ 
£ ਕਤੀਆੰ ਦੀ ਪ੍ਰਦਾਤ ਹੈ । ਦਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਂਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਮਹਿੰਮਂ ਤੇ ਮਹਾਤਮ ਵੱਸਦੇ 

ਰਹੇ ਹਨ । ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਮਹਿੰਮਾਂ ਲਿੱਥੀ ਬੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ 

ਸੂਛ ਇਥੇ ਇਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ?ਮਤ ਵਾਲੀ ਗਲ ਉਸ ਹਸਤਾਖੋਪ 

ਫਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬਤ ਹੈ । ਪ੍ਰੋਇਹ ੧ ਸਾਖੀ ਦੀ ੯੦ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਹੈ । 

ਹੂ 

ਰਤ 
ਨ ਹੇ, 
ਬੂ 



_ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੦੫੮੪ ) ਰਿਤੂ ੫। ਔਹ ੨੮, 

ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਬਖਾਨ” । “ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਇਹ 
ਪੌੜੀ'ਪੜਹ ਪ੍ਰਮਾਨ ॥੪੪॥ ਸਿਰੈ ਮੰਤ ਸਭਿ ਪੌੜੀਅਨਿ ਇਹ ਪੌੜੀ ਲਖਿ 
ਸਾਰਾ । ਅੰਤ ਸਸੈ ਚਲਿਬੇ ਗੁਰੂ ਕੀਨੌਂ ਇਹੀ ਉਚਾਰ ॥੪੫॥ ਸੱਤਿਨਾਮ 
ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਦਿ” ਸਿੱਧ ਮੰਤ੍ਰ ਇਹ ਜਾਨ।ਰਾਮਕੁਇਰ ਭਾਖੇ“ਭਲੋ ਸਾਹਿਬ 
ਸਿੰਘ[ਸੁਨਿ ਕੜ੍ਹ॥੪੬॥“ਹਮ ਭੀ ਜਬਿ ਕਬਿ ਜਪਤਿ ਹੈਂ ਇਹੀ ਮੰਤ੍ਰ ਬਰ 
'ਸਾਰਾੰ । ਗੁਰ ਧਰਿਕੈ ਅਵਤਾਰ ਕੋ ਕੀਨੋ ਜਗਤ ਉਧਾਰ ॥ ੪੭ ॥ ਸਤਿ. 
ਗੁਰ ਚਲਿਤ ਦਿਖਾਇਆ ਦੇਹ ਧਾਤਿਕੈ ਮੀਤ ! ਸਭਿ ਦੇਖਾ” ਸਤਿਗੁਰ 
ਚਲਿਤ ਸਿਮਰੈ” ਅਹਿਨਿਸ ਚੀਤ ॥ ੪੮ ॥ ਏਕ ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਜੋ 
“ਮੰਤ੍ਰ ਜੋਤ ਕਲਿ ਮਾਂਗਿਲੌਗ ਕਰਹਿੰਗੇ ਜਗਤਮਹਿੰ ਮੇਰਾਸਿੱਖ ਨ ਚਾਹਿ 
॥ ੪੯ ॥ 'ਦੈਕ ਸਮੈਂ'ਮੰੜ੍ਰੀ ਬਹੁਤ ਘਰਿ ਘਰਿ ਬਾਜਹਿ ਬਾਜ । ਜਪ ਤਪ 
ਨਿਹਚਾ ਨਾ ਰਹੈਕਰਿਹੈ ਦੋਖਤਸਾਜ'॥੫੦॥ਜੈਸੀ ਗੁਰਕੀ"ਭਾਵਨਾਂਤੈੱਸੀ 
ਗਤਿ ਹੁਇ ਸ਼ਕਤਿ"੧ਸ਼ਰਨ ਭਜਹੁ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕੀ ਕਲਿ ਮਹਿਂ ਨਿਹਬੀਂ 
ਮੁਕਤਿ”॥੫੧ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਮੰਤ੍ਰ ਜਪੁ ਸਗਲ ਸਰੈਂਗੇ ਕਾਮ । ਸਿੱਖ 

` ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਿਤ ਕਰਹ ਨਿੜ ਸਵਾਰ. ਅਰਾਮ"? ॥੫੨॥ ਘੋੜਾ ਅਟਕਕੋ 
ਚਲਤਿ ਹੀ ਬਡੋਂ ਜੁੱਧਇਕ ਬੇਗਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਦਨਸਿੰਘ !3 ਘੋਰਾ 
ਘਾਸ ਜੂ ਹੇਰ'॥੫੩॥ ਦੇਖਤਿ ਨਿਕਸਯੋ ਘਾਹ ਮਹਿ ਪਰਾ ਤਮਾਕੂ ਰੈਢ। 
"ਏਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਪੌੜੀਆਂ 'ਸੋਂਚੇ ਨੋਚ” ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆੰ ਹਨ। “ਸਭ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵੇ 
ਵਾਲ਼ਾ ਮੰਤਰ ਤੇ ਇਹ ਪੌੜੀ ( ਭਾਵ £਼ਲੋਕ ) ਨੂੰ ਸਾਰ ਲਖੋ । “ਜੋਤੀ // ̀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ 
ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ (ਕਲਗ਼ੀਧਰ) ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਉਚਾਂਰਨ ਕੀਤੀ `ਸੀ । %“੧ ਓ' /“ ̀ ) ਸਤਿਨਾਮ? 
ਤੇ' “ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ” ਤਕ । “ਰਾਮਕੁਇਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । <'੧ ਓ' ਤੋਂ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ 
ਤਕ । “ਸਾਰਾ (ਸੈਂ) ਵੇਖਿਆ ਹੈ । 'ਸਿਮਰਦੇ ਸਨ । ਦਇਕ ਸਮੇਂ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਵਾਲੋ ਬਹੁਤ ( ਕੱਠੇ 
ਹੋਣਗੇ) ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿਚ (ਮੰਤਰ ਦੇ) ਵਸੇ ਵਯਣਗੇ (ਤਾਵ) ਤੋਰਾ ਤੁਰੇਗਾ । "ਜਪ ਤਪ ਵਿਚ 
ਨਿਹਢਾ ਨਹੀਂ“ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਦਿਖਾਲੋ ਦੇ ਬਨਾਉ ਬਨਾਉਣਗੇ। (ਅ) ਬਨਾਉਣ ਦੇਖਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗ 
ਜਾਣਗੇ । "ਵਿਚ । "ਤੈਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੋਵੇਗੀ । ੯ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ । (ਅ) ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ 
ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਪੁਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਹਸਤਾਬਰੀ ਲਿਖੇ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਆਯਾ ਹੈ । "ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਨਿਹਚੇ: ਨਾਲ ਹੀ 
ਮੁਕਤੀ ਹੈ । ““ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਰਾਤ [ਸਵਾਰ=ਸਵੇਰ । ਅਰਾਮ=ਅਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ=ਰਾਤ |। “ਓਜੱਧ 
ਵਿਚ । "?ਹੇ ਮਦਨ ਸਿੰਘ (ਘਾਹੀ !) ਘੋੜੇ ਦੇ (ਅੱਗੇ) ਘਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖ । 

ਹਾਂਪਾ-ਸਦਾ ਮੁਕਤਿ, ਪਰ ਸੌ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਠ “ਨਿਹਚਾ ਮੁਕਤ ਹੈ । 
1੫ਸ-ਸਵਾਰੇ ਰਾਮ । ਵੱਸੇ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਠ=ਬਦਨ ਸਿੰਘ । 



4! ੯੮ _;ਝਾ੫ ਸਰਜ।_ ._( ੫੫੮੫) ਰਿਤੁ ੫ । ਅਸੂ ੨੯. 
ਬੋਲੋ ਸਤਿਗੁਰ “ਪਾਹੁਲੀ" ਇਸ ਤੇ ਰਹੈ ਸਕੁੰਚ । ੫੪ ॥ ਮੇਰੋ ਘੋਰੇ ਘਾਹ 
ਮਹਿੰ ਦੇਖਿ ਸੈਭਾਰੋ ਸਿੱਖਾ!ਦੁਸ਼ਟ ਬੀਜ ਤੁਰਕਨ ਕਰਕੋਹਿੰਦੀਤੋਰੀ ਰਿੱਖ£ 
॥ ੫੫॥ ਹਿੰਦੂ ਹਲਕਾ ਮੁਕਤਿ ਹੈ ਤਜੈ ਦੁਸ਼ਟ ਗੁਰਵਾਕ” । ਜਹਾਂ ਤਮਾਕੂ 
ਹੋਤਿ ਹੈ ਸੋ ਖੇਤੀ ਨਾਪਾਕ? ॥੫੬॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਝਬੇ ਪੰਚਮ ਰੁਝੇ 
“ਜਪੁ ਮਹਿਮਾ ੧ਰਸੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟ ਬਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੨੮॥ ਰਹ 

੨੯, [ਤੰਬਾਕੂ ਪੂੰ । 
ਦੌਹਗਾ ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਜਾਇ । ਬਹੁਰ ਸਭਾ 
ਮਹਿ ਥਿਰ ਭਏ ਮਿਲੋ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ॥ ੧ ॥ "ਭਲਕ ਭਯੋ ਸਤਿਗੁਰ 
ਸਭਾ ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਕੀਭੀਗਹਾਥਜੋਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਛੇ ਸੁਲਤਾਨੀ! ਸਿਖ 
ਬੀਰ॥ ੨॥ ਦੋਇ ਭ੍ਰਾਤ ਕੋ ਉਮਗਤਾ ਖੱਤ੍ਰੀ ਤਨ ਸੁਲਤਾਨ'1 । ਪਾੜੇ 

_ਸੈਗਤ ਸੁਵਨ ਦੋ ਕਹੈਂ“ਤਮਾਕੂ ਕਾਨ%?”॥੩॥ਸ਼੍ਰੀਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਤਿਭਏ 
“ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰਤੀਤ।ਸਕੈਧ ਸੈਘਤਾ$ ਸ਼ਿਵ ਕਹੀ ਕਥਾ ਭਵਿੱਖਤ ਰੀਤ” 
॥੪॥ ਸਕੈਧ ਪੁਛਾ-ਹੇ ਪਿਤਾਜੀ!ਜਗਤ ਜੂਠ ਕਯਾ ਨਿੰਦ'' ? ਕਲਿਜੁਗ 
੧ਜੇ ਅੰਮਰਤੀਆ ਹੈ। “ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਘਾਹ (ਉਗੇ) ਵਿਚੋਂ ( ਹੇ) ਸਿਧੇ (3ਮਾਕੂ) ਦੇਖਕੇ ( ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੰ) ਸੇਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। <ਹਿੰਦੀ (ਰਿਖੀ ਦੀ) ਰਿਖ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋੜ ਦਿਤੀ, ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਇਹ 

ਦੁਸ਼ਟ ਤੀਜ (ਤਮਾਗ੍ਰ) ਨੂੰ ( ਪੂਚਲਤ ) ਕਰਕੇ । "ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਪਾਠ _ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ_ ਕਲਮ 

ਉਕਾਈ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਗਿਆ ਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਦਿਨੇ ਅਰਥ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਫਪਟੇ ਬਣਦੇ 

ਹਨ, ਸ਼ੁਧ ਪਾਠ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ-ਹਿੰਦੂ ਹਲ ਕਾਮ ਕਰਤਿ ਹੈ ਤਜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਗੁਰਕਾਕ=ਜੋ 

ਹਿੰਦੂ ਹਲ (ਵਾਟਣ) ਦਾ ਠੰਮ ਕਰਦਾ ਦੇ, ਉਹ ਗੁਰਵਾਕ ਮੰਨਕੇ ਦੁਸ਼ਣ ( ਦੁਸ਼ਟ ਬੀਜ=ਗਾਵ 

ਤਮਾਕੂ) ਨੂੰ (ਬੀਜਣਾ) ਛੱਡ ਦਵੇ । ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਇਸੇ ਭਾਵ ਦੀ ਪੂਰਣਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ੧ 

ਖੇਤੀ ਨਾਪਾਕ ਹੈ । ਸੁਚਨਾ-ਪਿੱਛੇ,ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਬੀਜਣ ਆਦਿ ਵਰ- 

ਤਣ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਥੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਬੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । “ਅਪਵਿੱਤਰ । “| ਦੂਜੇ ) ਸਵੇਰ । 
“ਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਿਆ । "ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ (ਪ੍ਰ ਉਮਗਿਆ) ਖੱਤ੍ਰੀ ਤਨ (ਜਨਮ) ਸੀ; ਪਰ 

ਸੁਲਤਾਨੀਏ ਸਨ । ੯ਨੰਗਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇ” ਲੜਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ । (ਅ) ਸੰਗਤ (ਨਾਂਮੇ ਸਿਖ 
ਦੇ) ਦ ਪੁੱਤਰ ਪਾਟ (ਜਾਤ) ਤੇ ਸੁਲਤਾਨੀਏ ਸਨ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ) ਤੰਮਾਕੁ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾ ਬਾਬਤ 
(ਕਿ ਕਿਉਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ $)'ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈਪੰਕ ਜੋਸਕੰਦ 
ਇਹਿਤਾ ਵਿਚ ਹੈ।ਸਥੈਂਦ ਨਾਮ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਾਰਤਕੈਯ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਥਾ ਕੇਹੀ ਗਈ ਦੱਜ 
ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਠ “ਸਕੌਦ ਠੀਕ ਹੈ । ""ਸਕੈਦ ਨੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਨੂੰ ) ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ 

ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਮਾਕੂ ਕਿਉਂ ਨਿੰਦਨ ਯੋਗ ਹੈ ਊ ਮਇੋਂ ਸੈ ਸਾਖੀ ਦੀ ੯੧ਵੀਂ” ਸਾਖੀ 

ਦੱਲੀ। __ . __ ਨੋ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾ: ਹੈ “ਮੁਲਤਾਨੀ”, ਤੇ “ਮੁਲਤਾਨਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । 

> ਉਪਾੜ-ਤਬ । ਉਸੋ ਸਾ: ਦਾ ਪਾਠ 'ਸੂੰਦ ਸੈਘਿਤਾ? ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਹੈ । 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੫੮੬ ) ਦੁਤ ੫। ਅੰਸੂ ੨੯, 

ਕੌਸੇ ਵਰਤੀਏ,ਇਹੁ ਕਿਨ ਕੀਨ ਮੁਨਿੰਦ'-? ॥੫॥ ਸ਼ਿਵ ਕਹਿਨਾ-ਸੂਨ 

ਪੂਤਿ ਹਿਤ” ਜਾਂਕੀ ਚਰਚਾ ਆਹਿ੧ਅਘ ਮਰਖਣ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧਮਨ ਛੁਹੇ ਰੈਗ 

ਜਲ ਨਾਇ ॥ ੬॥ ਖਾਵਤਿ ਜਪੁ ਤਪੁ ਨਾਸ਼ ਹੁਇ, ਮੰਤ੍ਰ ਭ੍ਰਿਸਟ" 
ਕਿਯੋ ਪਾਠਾਂ । ਖੇਤੀ ਮਗਹਰ ਸਮ ਜਿਮੀ ਸੁੱਧ ਬਰਖ ਤੇਂ ਜਾਨ ॥੭॥ਕਥਾਂ 
ਸੁਨੋ: ਸਤਿਜੁਗ ਨਹੀਂ, ਤ੍ਰੋਤਾ ਨ੍ਰਹਿ ਜੁਗ ਦੂਜ” । ਨੌਮ ਨਾਬ ਨ੍ਿਪ ਪੰਡ 
ਕੁਲ ਪ੍ਰਜਾ ਦੁਖਾਇ ਅਕੂਜ' ॥ ਦ ॥ ਪਰਜਾ ਵਾਰ” ਟੂਟੀ ਜਬੈ ਦੁਖਤਿ 
ਭਏ ਸਭਿ ਲੌਗਪੀਰ ਮਲੋਛ ਪਸ਼ਚਮ ਤਪੇ" ਤਾਂ ਪਹਿ ਗਏ ਸਸੋਗੁ॥੯॥ 
ਤਿਨ ਮੇਲੋ ਬੁਰਕਾਨ ਨ੍ਰਿਪ ਬਡਾ ਮਲੇਛਨਿ ਰਾਂਜ'।ਤਾਂਕੇ ਘਰ ਅਜਮੇਰ 
ਸੁਤਸੈਗੀ ਪ੍ਰਜਾਸਮਾਜ'॥੧੦॥।"“ਮੁਨੀ ਰੂਪ ਵਿਖਿ ਦੇਸ਼ ਮਨੂ ਗਯੋਸਪੁਸ਼- 
ਕਰ ਮਾਝ । ਸ਼ਿਵਬਨ ਗਹਿਬਰ ਗਾਲ ਅਜ ਪਾਇ ਖੋਜ ਇਕ ਸਾਂੜ''7 
॥ ੧੧॥ "ਤਿਨ ਕਹਿਆ: ਸੁਨਿ ਸਾਂਧ ਜੀ ਮੁਹਿ ਜਲ. ਪਾਤ੍ਰ ਸੁ ਚੋਇ। 

"ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਕਿਵੇ' ਵਰਤ ਗਿਆ (ਹੈ ਇਹ ਤਮਾਕੂ) ਤੇ ਕਿਜ ਮੁਨੀ ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਦੈਊ ₹੫ਯਾਏ ! ( ਅ) ਹਿਤ ਨਾਲ ਸੁਣ । ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੇ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵ ਤਮਾਕੂ । 
9੩ਮਾਕੁ (ਯਾਦ ਕੀਤਿਆਂ) ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁਧੀ 8੫ ਮਰਖਨ ਪਾਠ ਨਾਲ ਟੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਮਾਕੂ 
ਛੁਹਿਆੰ ਰੈਗਾ ਜਲ ਨਾਲ ਨ੍ਰਾਤਿਆਂ ( ਸ਼ਰੀਰ ) ਸ਼ੁਧੀ ਹੈਂਦੀ ਹੈ । [ ਅਘ ਮਰਖਣ=ਰਿਗਵੇਦ 
ਦਾ ਇਕ ਮੰਤ੍ਰ ਜੋ ਜਲ ਹ੩ ਵਿਚ ਲੈਕੇ ਨਾਸਾਂ ਨੂੰ ਛੁਹਾਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਲ ਦੇਂਦੇ ਹਨ 
ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋਏ ਸਮਬਦੇ ਹਨ । £:, ਅ੫--ਮ੍ਖ਼ਣ] । “ਮੰਤ੍ਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਸ਼ ਦੋ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । $ਪੀਣ ਨਾਲ । “(ਜਿੱਥੇ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ) ਉਹ ਖੇਤੀ ਹਨਬਾ ਧਰਤੀ ਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਪਿੱਫੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ( ਅ) ਬਰਖਟੇ=ਮੀਹ ₹ਸਣ ਨਾਲ । "ਭਾਵ ਤਿੰਨਾਂ 
ਜੁੱਗੀਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ' ਸੀ । ਦਨੇਮ ਨਾਬ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ 
ਉਸਨੇ ਪੂਜਾ ਦੁਖਾਈ । "“ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਵਾੜ (ਨਿਆਂ ਰ੍ਰਪੀ) । ""ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਮਲੋਛਾਂ ਦਾ ਪੀਰ 
ਤਪ ਕਰਦਾ ਸੀ । “ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਹੋਏ ਲੋਕੀ ਉਸ ਪਾਸ ਗਏ । "੧ਉਸਨੇ ਮਲੇਛਾਂ ਦ ਵਡੇ 
ਰਾਜੇ ਬੁਰਕਾਨ ਨਾਲ ਮੇਲਿਆਂ (ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ) । $ਉਸਦੇ ਘਰ ਅਜਮੇਰ ਨਾਮੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੀ (ਜਿਸ 
ਨੂੰ) ਸਾਰੀ ਪਜਾ ਦਾ £ਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ (੬ਰਕਾਨ ਨੇ) । ਭਾਵ ਪੁੰਟ੍ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਰਿਆ 

` ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਵੇਂ । "“ਸੁ (ਅਜਮੇਰ) ਮਨੂੰ ਦੇ ਦੇਸ਼ (ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼) ਵਿਚ ਪੁਸ਼ਕਰ 
(ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ) ਇਕ ਮੁਨੀ ਸਟੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ । (ਉਬੇ ਇਕ) ਘਨਾ (ਜੈਗਲ ਸੀ) 

`_ਇ਼ਵਬਨ (ਨਾਮੇ, ਜਿੱਏ-ਜਾਕੇ ਅਜਮੇਰ) ਬਕਰੀਆੰ ਦਾ ਗੁਆਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ( ਬਕਰੀਆਂ 
ਬਨ ਵਿਚ ਚਾਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ) ਇਕ ਸ਼ਾਂਮਾਂ ਵੇਲੇ (ਉਸ ਮੁਨੀ ਦਾ) ਖੋਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ 
ਉਸ ਪਾਸ ਪੁੱਜ ਗਿਆ । "੬ਪੁਜਾਯ ਲਈ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਸਫਾ ਅੰਕ ੧ । 

ਵਪੁ=ਘਾਹਿ । ਹਪਾ:-ਸਾਜ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । (੫੫੮੭ ) ਰਿਤੂ ੫ । ਅਸੂ ੨੯. 
ਪ੍ਰਗਟਯੋ ਨਰ ਮੁਹਿ ਕਹਿ ਉਠਜੋਂ ਮਾਂਗ;ਧਰਨ ਜਸ ਹੋਇ'॥੧੨॥ ਲੋ ਤਾਡੋ 
ਤਪ ਕਰਤਬੋ ਇਕ ਦਿਨ ਤਹਿ ਅਜਮੇਰ । ਪੁਰਖ ਵਾਜ ਗੋ ਮੋਧ ਕਯੋ 
ਔਖਧ ਦੇ ਸਿਧ ਤੇਰ” ॥ ੧੩॥ 'ਪਸ਼ਚਮ ਗੋਮੇਧੀ ਧਰਨ ਸਿੱਧ ਖਾਲ ਤੋ 
ਲਕਾਇ।ਇਹਾਂ ਆਇ ਪਰਗਫ ਕਿਯੋ ਵਧੀ ਮਲੋਛੀ ਦਾਇਂ॥੧੪॥ਅਜਾ- 
ਪਾਲ ਰਾਜਾਂ ਭਯੋ ਤਾਕੀ ਬੇਟੀਸੁੰਠ। ਮੁਨਿ ਸੁਤ ਜੀਤਾ ਪਾਨ ਤੇ ਪੂਛੀ ਪੀਰ 
ਸਮੂੰਠ' ॥੧੫॥ ਗਊਮੇਧ ਕੇ ਕੁੰਡ ਤੇ ਉਪਜੀ ਪਾਪਨਿ ਪਾਤਿ । “ਜਪ ਤਪੁ 
'ਤਨ੍ਹ (ਭਾਵ ਅਜਮੇਰ ਨੇ) ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਨੁਨੋ (ਏਨਤੀ) ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਲ ਪਾੜ੍ਰ 
ਦਿਓ (ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਚ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਧ) ਚੋਂ ਦਿਆਂ । (ਭਾਵੇਹ ਕਿ ਅਜਮੇਰ ਨੇ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ 

ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਾ ਲਈ ਜਿਸ ਪਰ ਮੁਨੀ ਰੀਬ ਪਿਆ) । ਉਹ .ਨਰ (ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 
ਅਜਮੇਰ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਸੀ` ਦੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ) ਪ੍ਤੱਖ ਹੋ ਗਿਆਂ ਸੀ, ਮੂੰਹੋਂ ਟਲ 
ਉਠਿਆ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਮੰਗ, (ਅਜਮੇਰ ਬੋਲਿਆ:-) ਧਰਤੀ ਦਿਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਜਸ ਹੋਵੇ, 
ਭਾਵ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਮੰਗਿਆ । “ਮੁਨੀ ਨੇ ਵਰ ਦਿਤਾ, ਉਸ ਵਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਹ ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਤਪ ਕਰਨ ਲਗ ਪਿਆ,ਉਥੇ (ਤਪ ਕਰ) ਅਜਮੇਰ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ (ਉਸ) ਪੁਰਖ ਭਾਂਵ ਮੁਨੀ 
ਨੇ ਵਾਜ ਦਿਤੀ: (ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ?) ਗੌਮੇਧ ਜਗ ` ਕੀਤਾ ਸੀ (ਓਥੇ ਇਕ) ਔਖਧੀ (ਪੋਦਾ) 
ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ (ਮਨੋਰਥ ਦੀ) ਸਿੱਧੀ ਦੇਵੇਗੀ । ₹(ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਅਜਮੇਰ) ਪੱਛਮ ਨੂੰ 
ਚਲਾ ਗਿਆ .ਉਥੋ) ਗੋਮੇਂਧੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧ (ਅਉਸ਼ਧੀ ਭਾਵ ਤਮਾਣੂ) ਊਠਾਂ ਤੇ 

(ਲੱਦਕੇ ਨੇ ਆਇਆ), ਇਥੇ ਆਕੇ (ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਅਉਖਥਧੀ ਨੂੰ) ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ 

ਭਾਵ ਪ੍ਰਚਾਰ' ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦਾਉ ਨਾਲ ਮਲੋਛੀ (ਭਾਰਤਵਰਸ਼ ਵਿਚ) ਵਧ ਗਈ । ਭਾਵ 
ਨੇਮਨਾਬ_ ਰਾਜਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤਮਾਕੂ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਬਲ ਬੁੱਧਿ ਧੈਰਯ 
ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਅਜਮੇਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਲੈਛਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਂਭ ਲਿਆਂ । ਸੂਚਨਾ-ਭਾਵ ਇਹ 
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਜੁਗ ਵਿੱਚ ਗੋਮੇਧ ਜੱਗ ਕਰਨਾ ਮਨ੍ਹੇ ਹੈ,ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਥੇ 
ਗੋਮੇਧ ਕੁੰਡ ਤੋ ਤਮਾਕੂ ਉਗਿਆ ਖੜਾ ਸੀ । ਭਾਵ ਗੇ ਹੱਤਜਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਪਾਪ 
ਦੀ ਇਕ ਏੂਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ । [ਪੁਰਖ ਦਾ ਅਰਬ 'ਸ਼ਿਵ ਜੀ” ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 
'ਸ਼ਿਵਟਲੇ” ।ਖਾਲ=ਊਠ] । “ਐਉਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਚਰਵਾਹਾ (ਅਜਮੇਰ) ਰਾਜਾ ਹੋ ਗਿਆ । 
ਇ੭ ਰਾਜਾ ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਘਰ ਸੈਦਰ ਬੇਟੀ ਹੋਈ (ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਮਹਾਨ ਤਪੁੱਸ੍ਹੀ ਨਾਲ 
ਵਿਆਹ ਤਰਨ ਦਾ ਪ੍ਣ ਕੀਤ; ਇਹ ਕਬਾ ਪਿੱਛੇ ਅੰਸੂ ੨੪ ਅੰਕ ੩ .-੫੪ ਵਿਚ ਆਈ 
ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਪੀ ਲੱਭਾ ਜਿਸਨੇ ਵਿਆਹ =' ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ । ਬਦੋਬਦੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆਂ 
ਤਾਂ ਉਹ ਤਪੀ ਰਾਤ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੋਟ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਉਦਾਲੇ ,ਬਣਾ ਲਵੇ, ਅਜਮੇਰ ਸੁਤਾ ਨੇ ਉਸ 

ਨੂੰ) ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਠਣ ਲਈ ਪੀਰ ਤੋਂ (ਵਿਧੀ) ਪੁੱਛੀ, (ਉਸ ਨੇ ਤਮਾਕੂ ਪਿਲਾਉਣਾ 
ਦੱਸਿਆ ਜਿਸਦੇ) ਪੀ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮੁਨਿ ਦਾ £ਤ (ਉਹ ਤਪੀ ਜੋ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੋਣ ਉਸਾਰ 
ਲੈਂਦਾ ਸੀ) ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ । “ਗਊ ਮੇਧ ਦੇ ਕੁੰਡ ਤੋਂ ਪਾਪਣ ਪੱਤੀ (ਤਮਾਕ੍ਹਿ ਦੀ) ਪੈਦਾ ੋਈ 
ਇਹ'ਜਪ ਤਪ ਮੈਜਮ ਦਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਯਾਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹੇ ਵਲ ਨੂੰ ਖਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 



ਸਰੀ ਗੁਝ ਸਰਜ । ( ੫੫੮੯ ) ₹ਤ ੫ । ਅੰੂ ੨੯, 

ਬ੍ਤ ਸੈਜਮ ਦਹ ਤੀਰਥ ਫਲ ਸਭਿ ਖਾਂਤਾਂ0ਕਟਗ ਹੱਤਯਾ ਸਮ ਜਗਤ 
ਜੂਠ ਪੀਰਾਂਅਜਮੇਰ ਲਿਆਇਪਹਿੰਦ ਦੇਸ਼ ਵੈਲਤਿ ਸਹੀ ਕਲਿ ਕੀ ਐਸੀ 
ਵਾਇ'॥ ੧੭ ॥ “ਪੋਤੇਬੋਮ ਅਰੁ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਇ ਤਮਾਕੂ ਨਿੰਦ । ਮਨ 
ਮੁਰਤਾ ਸ੍ਰ ਇਸ਼ਟ ਤੇ ਤਾਂਤੇ ਤਜਿ ਪੂਤਿੰਦ'! ॥੨੮॥ "ਜਾਂ ਦਿਨ ਆਇਆ 

ਬੀਜ ਤਿਸ ਤਯਾਗੀ ਕੂ ਸੁਰ ਪਿਤਰ । ਸੋਈ ਦਿਜ ਕੇਸ਼ਵ ਕਹਯੋ ਸਾਚੀ 
ਤਯਾਗੀ ਮਿੱਤ੍ਰ-॥੧੯ ॥“ਤਾਂਤੇ ਹਮ ਛੋਰਯੋ ਸੁਨਜੋ ਕਹਯੋ ਮੈਗਤੀ ਬਰਜਿ। 
ਕਥਾ ਇਹੀ ਬਰਨਨ ਕਰੀ ਦੋਖ ਕਲੈਕੀ ਖਰਜ“॥ ੨੦ ॥ 1ਸੁਨੋ ਸਿਖ 
ਮਮ ਰਹਿਤ ਜੋ ਤਜਹੁ ਤਮਾਕੂ ਸੈਗ । ਮਰਨ ਮਰੇ ਤੋ ਅਤਿ ਭਲੋ ਜਗਤ 
ਜੂਠ ਨਹਿ ਅੰਗਿ“॥੨੧॥ਤਨਕ ਤਮਾਕੂ ਸੇਵੀਏ ਦੇਵ ਪਿੱਤ੍ਰ ਤਜਿ ਜਾਇ। 
ਪਾਨੀ ਤਾਂਕੇ ਹਾਬ ਕੋ ਮੁਦਰਾ” ਸਮ ਅਘ ਦਾਇ” ॥ ੨੨ ॥ ਸਦਰਾਂ 
ਦਹਿਤਾ ਸਪਤਿ ਕੁਲ ਭੋਗ ਦਹੈਤਨਏਕ'”ਸ਼ਤ"" ਕੁਲ ਦਹਿਤਾ ਜਗਤ 
ਜੂਠ'” ਨਿੰਦਾ ਦਹੈ ਅਨੇਕ॥੨੩॥ ਤਜੈ ਤਮਾਕੂ ਮਨੁਖ ਕਲਿ'ਉਧਰਿਆ 
ਦਰ ਪਰਵਾਨ” । ਪੂਰੀ ਪਰੀ ਤਿਸ ਭਾਵਨਾ ਸਫਲ ਕਮਾਈ _ਮਾਨਿ ॥ 
“ਦੇਖੇ ਪਿਛਲੇ ਪੜੇ ਦਾ ਅੰਕ ੫ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਯ । ਗਊ ਹੱਤੜਾ ਦੇ ਤੁੱਲ (ਇਹ) 
ਤਮਾਕੂ ਹੈ ਜੋ ਅਜਨਰਸ਼ਾਹ ਲਿਆਇਆ; ਕਲਜੁਗ ਦੀ ਵਾਉ ਸਭ ਨੂੰ ਐਸੀ ਵਗ ਗਈ ਕਿ 
(ਫਿਰ) ਹਿੰਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ (ਇਹ) ਫੈਲ ਗਈ । <8ਮ ਦੀ ਰੀਢੀ ਅਰ ਤਮਣੂ (ਗਾਂ ਦੇ) 
ਕੈਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਹਨ (ਇਸ ਕਰਕੇ) ਨਿੰਦਨੀਯ ਹਨ । (ਅ) ਕੈਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਰ ਤੇ ਪੋਟਿਆ ਤੋਂ 
ਬੋਮ । [ਪੋਤੇ=ਪੋਟੇ (ਇਸਦੇ ਵਰਤਣ ਨਾਲ)ਮਨ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਅਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਤੋਂ ਤਾਤੇ ਹੈ ਸ੍ਹਸ਼ 
ਪੁਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਭ ਦਿਓ । (ਭਾਵ ਸ਼ਿਵ ਅਪਣੇ ਪੁਤਰ ਸਕੈਦ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ )। 
ਰ੍ --ਥੈਮ ਪੁਰਾੜਨ ਹਿਦੀ ਸ਼ੇ ,ਹੈ । ਵੈਦਕ _ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ _ਫਰਡਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਗੁਣਦਾਇਕ ਸੂਚਨਾ ਖੂ 

ਸਾਬਡ ਹੇ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ .ਜੀ ਨ ਤਮਾਕੂ ਵਰਜਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੈਦ, ਹਕੀ- ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਭ 
ਹਾਨੀਕਾਰਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ । ਥੋ . ਗਰਸਿਖਾਂ ਲਈ ਟੂਰਮਡ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵਰਜਿਡ ਨਹੀ“ ਸੀ ਤੇ ਨਾਂ ਹੈ। 

ਜਿਮ ਦਿਨ ਤੋਂ (ਹਿੰਦ ਵਿਚ) ਤਿਸ (ਤਮਾਕੂ) ਦਾ ਬੀਜ ਆਇਆ ਹੈ ੮ਵਤਿਆ ਤੇ ਪਿਤਰਾਂ 
ਨੇ (ਇਹ)ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੇਸ਼ਵ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਬੀ ਕਿਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸੱਚੀ 
ਹੈ (ਇਸਦੇ) ਤਾਗੀ ਬਣੋ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ । “ਤਾਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕਹਿਕੇ ਮੈਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜ 
ਦਿੱਤ ਹੈ, (ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ' ਮੈਗਤਾਂ ਨੇ.ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੁਕਮ) ਸੁਣਿਆ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਮਾਕੂ) 
ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਹੋ ਕਥਾ ਪਿੱਛੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਮਾਕ੍ ਨੂੰ ਦੋਖੀ ਤੇ ਕਲੰਕੀ ਜਾਣਕੇ 
ਖਾਰਜ ਕੀਤ। ਹੈ । <ਅੰਗ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਛੋਟ ਨਾ । “ਸ਼ਰਾਬ । “ਪਾਪਦਾਇਕ । ੯ਸ਼ਰਾਬ ।/ਇਸੇ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਭੈਗ ਸਫ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸੁਟਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਨੂੰ ਸੁੱਖਾ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਤਨਾ ਅੰਨਗਾਯ ਹੈ । "ਸੌ । ਤਮਾਕੂ । "ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ 
ਜੈ ਤਮਾਕੂ ਛੱਤੇ । "(ਸਾਈਂ) ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਕੇ ਉਧਰ ਗਿਆਂ ਸਮੋ । "ਅਜਮੇਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾ 
ਹੋਣ ਕਰਕੇ “ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤਪੱਸਕ ਕਰਨ ਕਰਕੇ “ਪੀਰ” ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ?ਸਾਖੀ ੯੨ਵੀਂ" ਚੱਲੀ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । (੫੫੮੬) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰਸੂ ੨੬. 
੨੪ ॥ ਸ਼ਾਸਤ੍ ਅਖਾਜਿ ਯਾਕੋ ਕਹੈ', ਕਹੈ ਅੰਪੇਯਾ ਮੱਦ । ਨਿੰਦਾ ਕਹਿ 
ਇਹ ਨੀਚਨ' ਪੁਰਖ ਕੁਸੈਗੁ ਕੁਬੁੱਧਿ£ ॥੨੫॥ ਘੋੜੀ ਚੜਨਾ ਖੱਤ੍ਰਿਕਾਂ, 
ਬਿੱਪੂ ਚੜੈ ਜੋ ਬੈਲ।ਘੜ ਚੜੇ ਸੈਨਜਸਤ ਜੋ; ਨਾਰੀ ਪੁਰਖਨ ਖੇਲ॥੨੬॥ 

ਇਰਖਾਵਾਨ ਜੋ, ਸ਼ੂਦ੍ ਪੱਛ ਮਹਿ ਬਿੱਪ੍ਰ।ਰਾਜਾ ਹੁਇ-ਵੱਢੀ ਲਏ, 
ਮਤਸਰ ਗਜਾਨੀ ਖਿੱਪ੍ਰ॥ ੨੭ ॥ ਕੇਨਯਾ ਜਾਰੀ, ਬ੍ਰਿੱਧ ਕਾਮ, ਬਹੁ ਨਾਰੀ 
ਪਰਸੈਗ""। ਬਜਾਹ ਦਾਮ ਦੈ'',ਖਰ ਵੀਰਜ ਲੈ, ਏਲ ਨਿਪੂੰਸਕ ਪੰਗਾ” 
॥ ੨੮ ॥ ਧੇਨੁ ਲਾਦੁ"';ਪਰ ਬਸਤ ਲੈਂ,ਉਚਿਸ਼੍ ਭੋਗ'',ਕੁਲ. ਰੀਤ'੬। 
ਜੀਵ ਜੀਵਕਾ ਅ੫ ਹਰੇ ਚੁਗਲੀ ਤੋਰੈ ਪਰੀਤ"? ॥ ੨੯ ॥ ਧਿਕ ਜੀਵਨ 
ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ ਸੁਰਗ ਨ ਲਹਿ ਕਿਹ ਕਾਲ । ਸਿਦਕ ਛੋਰਿ ਗੁਰ ਬਚਨ 
ਹਤਿ ਦੋਖ ਅਣਗਣੇ ਭਾਲ"॥ ੩੦ ॥ ਦਸ ਕਰਮਨਿ ਕੋ ਸਾਲਸੀ 
ਕਾਯਾਂ ਮਨ ਅਰ ਬਾਚ"੯। ਚਾਰ ਬਰਨ ਮਹਿ ਸਾਧ ਸੋ ਜਮ ਗਿ 
ਜਾਇ ਨ ਸਾਚ” ॥ ੩੧॥ ਹਿੰਸਾ, ਪਰਤ੍ਰਿਯ, ਪਰਦ੍ਰਵ, ਤੀਨ ਤਜੈ 
ਇਹ ਦੇਹ ”' । ਬੁਰਾ ਨ ਚਿਤਵੈ ਆਨ ਕਾ ਅਸਤ ਵਸਤੁ ਨਹਿ ਕੋਹਾਂ” 
॥_੩੨ ॥ ਪਰਨਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਤਜੈ, ਤੀਨ _ਮਾਨਸੀ _ਤਯਾਗ” । 
“ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਇਸ (ਤਮਾਗੂ) ਨੂੰ ਨਾਂ ਖਾਣੇ ਜੋਗ ਕਹਿੰਦ: ਹੈ । “£ ਰਾਬ ਨ॥ ਪੀਣੇ ਜੋਗ ਹੈ । ੧ਦਡ= 
ਲਲੀ । <ਜੋ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਕੁਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ੯ ਰਖ ਦੁਰਮਤੀ ਹੈ । ( ਅ ) ਕੁਮੈਗੀ ਪੁਰਖ ਦਾ 
ਸੋਗ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ । “ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਬੁਰ ਹੈ । ਭਾਵ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ । ਅਥਵਾ ਗੱਭਣ 
ਘੋੜੀ.ਤੇ ਨਾਂ ਚੜ੍ਹੇ । $ਮੈਨਜਾਸੀ ਦਾ ਘੌੜੇ ਚੜ੍ਹਨਾ । “ਨਾਰੀਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਏੇ । "਼੍ਹਾਹਮਣ 
ਜੋ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰੇ । ੯ਗਯਾਨੀ ਜੇ ਈਰਖਾ ਵਿਚ ਖਚਤ ਹੈ . “ਕੁੰਨਜਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰਾਂ, 
ਇੱਧ (ਇਸਤ੍ਰੀ) ਨਾਲ ਕਾਮ ਭੋਗ, ਬਹੁਤ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨਲ ਭੇਗ । "ਠੁਪੱਯੇ ₹ਕੇ ਵਿਆਹੁ । 
“ਰਾਵ ਖੱਚਰ ਉਤਪਤ ਕਰਨੀ, ਬੈਲ ਨੂੰ £ੱਸੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਗਾ ਦੌਭਣਾ ! ਬੈਲਾਂ ਨੂੰ 
ਮਾਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਪਰਾਣੀ ਯਾ ਛੀੰਟੇ ਦੀ ਲੰਕੜ ਦੇ ਸਿਰੇ ਵਿਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਦਬ ਜਿਹੀ ਹੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 
ਨੂੰ ਆਰ ਭੀ ਕਟਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸਦੇ ਦੋਭਿਆਂ ਬੈਲ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ] । “ਬਗਉ ਤੇ ਭਾਰ ਲੱਦਣਾ । 
“ਪਰਾਇਆ ਕਪੜਾ ਉਤੇ ਲੋਣ। “ਜੂਠਾ ਖਾਣਾ। ,ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿਟੁੱਧ) ਕੁਲਾਰੀਤ ਕਰਨੀ 
ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕਾ ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਯਥਾ “ਦੁਤੀਆ ਤਿਆਗੀ ਲੋਗਾ ਰੀਤਿੰ । “ਜੀਵਾਂ ਦੀ 
ਉਪਜੀਵਕਾ (ਰੋਜ਼ੀ) ਮਾਟੇ, ਦੁਗਲ ਮਾਰਕੇ (.1ਤਵਾਨਾਂ ਦੀ) ਪੀਤ ਤੋੜੇ । (ਅ)ਅਪਣੀ ਜੀਵਕਾ 
ਲਈ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ । "ਮੱ ਬੇ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਦੋਖ ਮਲੀਦੇ ਹਨ। "੯ਜੇ ਮਨ ਬਚਨ ਤੇ ਕਾਂ 
ਕਰਕੇ ਦਸ ਕਰਮਾਂ ਦਾ_ਉਪੇਕੜੀ ਭਾਵ ਤਜਾਗੀ ਹੈ । [ਐ:,ਸਾਲਿਸ=-ਜਾਕਲ, ਉਹੇਕਜ਼ਾ 
ਵਾਲਾ, ਅਨਦੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ] । ਦਸ ਕਰਮ ਅੱਗੇ ਗਿਣਨਗੇ । ””ਚਹੈ ਵਰਨਾਂ ਵਿਚ ਓਹੋ 
ਸਾਧੂ ਹੈ; ਸੱਚ ਜਾਣੋਂ ਓਹ ਜਮ ਧਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ । “"ਇਹ ਦੇਹੀ ਦੇ ਤਿੰਨੇ (ਕਰਮ) ਤਨਾਗੇ। 
₹੧॥ਸੱਤ ਵਸਤੂ ਵਿਚ ਨਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੇ । “੩ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਨ ਦੇ ਤਕਾਗ ਹਨ। __ 



ਰੰ ੨੩ ੫ ਤਾਂਪ ਸਰਜ । ( ੫੫੯੦ ) ਚਿਟੁ ੫ । ਸੰਸੂ “ ਢ, 

ਪਰੁਖ', ਅਸੜਿ';ਸਾਲਾਘ ਨਹਿ; ਅਰਿਤ ਮੰਦ ਤਜੁ ਵਾਗ'॥੩੩॥
 ਪੀਛੇ 

ਭੂਲਾ ਬਖਸ਼ੀਐ;ਸਦਾਂ ਕਰੈ ਦ੍ਰਿੜ ਮੂੜ੍ਰਕਾਂਹਨੀ ਏ ਰਹਿਨੀ 
ਸਵਾ ਸ਼੍ਰੀਗਰ 

ਬਖਸ਼ੀ ਗੂੜ੍# ॥੩੪॥ ਨਾਮ ਜਪਨ ਦ੍ਰਿੜ ਸਾਧਨਾ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰਾ ਸੋਇ। 

ਤਰਨ ਉਪਾਵ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੇ ਡੂਬਨ ਕਹੇ ਨ ਕੋਇ” ॥ ੩੫ ॥ ਸਮਤਾ” 

ਨਮਤਾ ਸ਼ੈਕਤਾ, ਸਿਦਕ ਸਾਬਤੀ ਜਾਂਹਿ । ਸੋ ਮੇਰਾ ਨਿਤ ਮਿਲੜੋ ਮੁਹਿ 

ਮਨ ਤਨ ਮੁਹਿ ਭਿਸ ਆਹਿ ॥੩੬॥"ਮਰਨੇ ਕਾਂ ਸਹਿਸਾ ਨਹੀ' ਜੀਵ ਨ 

ਲੀਨਾ ਨਾਂਮਸਭੀ ਦੋਖ ਮੈਸਕਤ ਮਹਿ ਮੋਹਿ ਬਿਗਾਰਾਂ ਕਾਮ"
॥੩੭॥ਖਾਦੇ 

ਕੀ ਉਪਮਾ ਬੁਰੀ;ਬੁਰੀ ਏਸ਼ਾਮਤਿ ਨਿੱਤ" । ਬੁਰਾ ਬਪਤ ਬੋਲਨ ਅਧਿਕ; 

ਬਰਾ ਪੰਰਬਤੀ ਮਿੱਤ ॥੩੮ ॥ ਨਾਮ ਨ ਛੋਰੇ; ਸ਼ਸਤ੍ ਹਿਤ, ਸਿੱਖ ਸਮਾ
ਲਾ 

ਹੋਂਹੁ”। ਖੁੱਜੰਤ ਤਰਕ ਨ ਕੀਜੀਏ ਮੇਰੀ ਕਰੈ ਨ ਸੌਂਹੁ
“$॥੩੯॥ ਝੌਪਈ॥ 

੧ਗਠੋਰ ਫਚਨ ਕਹਿਣੇ । “ਬੁਠ ਏਲਣਾ । “ਨੰਦਾ ਕਰਨੀ [ ਸਾਲਘ ਨਦਿੰ=ਉਹ ਵਾਕ ਜੋ 

ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਨਿੰਦਾ ਦ]। $ਵਾਚਲਤਾ; ਬਦ ਤਾ ਬੋਲੀ ਬਲਨਾ [ ਅਰਿਤ ਸੰਦ 

ਫਾਗ=ਉਹ ਵਾਕ ਜਿਸਨੂੰ ਏਲਦਿਆਂ ਆਪ ਆਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ,ਥੱਕ ਜਾਵੇ ? £ਣਨ ਵਾਲਾਂ ਮੰਦ 

ਪੈ ਜਾਵੇ,ਅੱਕ ਜਾਵੇ) “ਜੇ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭੁੱਲ ਮੰਨੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੈ ਪਰ ਦੋ ਕਰਕੇ 

ਸਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੇ ਸੋ ਮੂਰਖ ਹੈ । #ਸਾਰ ਦੂਪ । “( ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਦੋ ਪਿਛਲੀ ਤਕ 
ਵਿਚ ਆਯਾ 

ਹੈ ਉਹ) ਤਰਨ ਦਾ ਇਹ ਉਪਾਉ ( ਭਾਵ ਨਾਮ ) ਤਾਂ ਦੱਸੇ, ਪਰ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਉਪਾਉ ਫੋਈ ਨਾਂ 

ਕਹੇ, ਭਾਵ ਪਾਪਮਯ ਵਾੜ ਨਾਂ ਕਹੇ । ਯਥਾ-ਜਿਥੇ ਜਾਇ ਬਹੀਐ ਭਲਾ ਕਹੀਐ। ਭਾਵ 

ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇ ਹੋਣਾ । €ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਤੇ ਸਰਲਤਾ [ ਨਮਤਾਵੈਕਤਾ=ਨਮਤਾ_ਅਵੈਕਤਾ=ਟਿੱਮ੍ਰਤਾ ਤੋ 

ਸਰਲਤਾ] । ੯੧(ਜਿਸ ਨੂੰ) ਮਰਨੇ ਦਾ ਕਦੇ ਭੈ ਨਹੀਂ ਆਯਾ; ਜੀਉਂਢਿਆੰ ਕਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ: 

ਲਿਆ; (ਸਗੋਂ) ਸਾਰੇ ਦੇਖਾਂ ਵਿਚ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਸ਼ਕਤ ਹੈ(ਉਸ ਨੇ ਅਪਣਾ) ਕੈਮ ਵਿਗਾੜ 

ਲਿਆ ਹੈ [£:, ਸੇਸਣ੍ਰ=ਆਸ਼ਕਤ]। (ਅ) ਜਿਸਨੇ ਜੀਉਂਦਿਆੰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ 

ਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਕਾਮ ਦਾ ਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਜਿਸਨੇ 

ਕੈਮ ਫਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। “ਖਾਕੇ ਉਪਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਪਮਾਂ ਬੁਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਫ਼ਮਦ 

ਸਦ ਹੀ ਬੁਰੀ ਹੈ ਭਾਵ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਤੇ ਖਾਕੇ ਉਪਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭਟਸਾ ਨਹੀ ਕਰਨਾਂ । 

੧੩੨ ਨਾਮ ਨ ਛੱਤੇ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਸ਼ਤ੍ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਇੱਖ ਦੀ ਸੈਮ੍ਹਾਲ ਹੈ । 

5ਬਹੂੰਜਤਾੰ ਤੇ ਤਰਕ ਨਾ ਕਟੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਹੈ ਖਾਵੇ । (ਅ) “ਖੁਜਤ ਟੁਰਕ” ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਥ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਤੁਰਕਣੀ ਨਾਲ ਜੁੱਧ ਨਾਂ ਕਰੇ”, ਪਰ ੧੯੦੫ ਦੀ ਸੋ ਸਾਖੀ 2 ੧੯੧੨ ਦੇ 

ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਪਾਠ “ਤਰਕ! ਹੈ, “ਤੁਰਕ” ਨਹੀਂ' ਹੈ । 

#ਜੂ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਠ:-ਕਰਨੀ ਏ ਰਹਿਨੀ ਸਿਦਕ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਬਘਸੀ ਗੂੜ੍ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਠਜ । (੫੫੯੧) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੱਸੂ ੨੬. 

%ਇਕ ਦਿਨ ਪਿਖਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ।ਸੈਗਤ ਹਾਥਜੋੜਿ ਕਿਯ ਅਰਜ਼ੀ 
“ਸਾਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ! ਇਹ ਕਹੀਏ । ਚਤੁਰ ਬਰਣ ਮੁੰਡਤਿ ਹੀ ਲਹੀਏ” 
॥੪੦॥ ਪੂਰਬ ਤੀਨ ਜੁਗਨਿ ਕੀ ਬਾਤ । ਸੁਨੀ ਪੁਰਾਨਨ? ਮਹਿ ਬੱਖਜਾਤ। 
ਸਭਿਕੋਂ ਸਿਰ ਪਰ ਹੁਤੇ ਸ ਕੋਸ਼'।ਸ਼ਮਸਮੂਛ ਕੋ ਧਰਤਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼/੪੧॥ਕਿਸ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਭਿ ਮੁੰਡਨ ਭਏ।ਝਗਰਤਿ ਅਬਹਿ ਬੈਧਿ ਪਖ ਲਏ”। ਜਗ ਹੋਯਹੁ 
ਸਗਰੋ ਇਕਸਾਰੇ । ਜੋ ਬੂਝਹਿਂ ਕਹਿ ਸ਼੍ਰਤੀ ਉਚਾਰੇ“ ॥੪੨॥ ਕਬਿੱਤ ॥ ਸੁੰਦਰ 
ਸਰੂਪ ਤੇ ਕਰੂਪ ਬਨ ਰੋਭੇ ਹੋਤਿ ਜੈਸੇ` ਭੂਪ ਦੇਡਦੇਤਿ[ਨੰਕ ਨਾ ਸ਼ਰਮਹੈ। 
ਮਲ ਮੂਤ ਬਾਂਸਨ ਮਲੀਨ ਤੇ ਮਲੀਨ ਮਹਾਂ/ੰਸਸਨ੍ਹਲਗਤਿ# ਊਚ ਨੀਚਕੋ 
ਚਰਮ ਹੈ। ਪਾਕ ਮੁਖ ਮੂੰਡ ਪੈ ਨਿਪਾਕ”ਕੋ ਫਿਰਾਵੈਂ ਨਿਤ"'ਆਗੇ ਕਰਿ ਦੇਤ 
ਜੈਸੇ ਰਾਂਡ' ਕੋ ਕਰਮ ਹੈ। ਸ਼ੋਭਾ ਲੋਕ "ਗਤਿ ਪਰਲੋਕ ਕੀ ''ਬਿਗਾਰੈ' ਮੂਢ 
ਮੁੰਡਨ ਕਰਾਇ ਵੇਰ ਭਾਖਤੇ ਧਰਮ ਹੈ॥੪੩॥ਰੌਪਈ॥ਇਹ ਕਿਮ ਹੋਏ ਕਰਹ 
ਬਤਾਵਨਊਆਪਪੰਥ ਮਹਿ ਕਰੇ ਰਖਾਵਨ””ਹਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਤਿਸ 
ਕਾਲ।ਕਹਜੋ ਪ੍ਰਸੈਗ ਸਭਿਨਿ ਕੇ ਨਾਲ਼ ॥੪੪॥ “ਰਾਜ ਪਾਂਡਵਨ ਕੋ ਛੈ ਭਯੋ । 
ਚਿਰੈਕਾਲ ਬਹੁਰੋ ਬਿਤ ਗਜੋ । ਭੂਪ ਨੰਦ ਕੋ ਭੇ ਛਿਤ ਮਾਲਿਕ"'। ਵਧਜੋ 
ਰਾਜ ਬਹੁ ਸ਼ੱਤ੍ਰਨਿ ਘਾਲਿਕ ॥੪੫॥ਛੀਨ ਲੀਨ ਕੂਪਤਿ ਸਮੁਦਾਈ"%ਵੇਰੀ 
ਸਭਿ ਜਗੁ ਅਪੰਨਿ ਦੁਹਾਈ । ਝਾਰੋ' ਬਰਨ ਚਲੇ ਅਨੁ ਸਾਰੇਪਰਸਰਾਮ ਸਮ 
ਛੱਤ੍ਰੀ ਮਾਰੇ ॥ ੪੬ ॥ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਬਰਸ ਤਕ ਰਾਜੂ । ਕਰਤਿ ਰਹੇ ਬਡੁ 
ਭਯ$ ਸਮਾਜੂ । ਸੈਗਕਾ ਸਭਿਨਿ ਨੰਦ ਕੇ ਰਹੀ । ਏਕ ਬਿਸਾਲ ਵਧ੍ਕੋ 

(ਇਸ ਜੁਗ ਵਿਚ) ਚਾਟੋ' ਵਰਣ ਸਿਲੋਂ_ ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ । “ਕੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । ੧ਢਾੜ੍ਹਾ । 
$ਪੱਖ ਬੈਨ੍ਹ ਲਏ ਹਨ । ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਐਉ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ । <ਰੀਦੇ ` 
ਇੱਦ੍ੇ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ (ਉਸਤਰਾ) । “ਭਾਵ ਉਸਤਰਾ । "ਐਸੇ ਨਾਪਾਕ (ਉਸਤਟੇ) `ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ 
ਮੂਹ ਅਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਿੱਤ ਫਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ । ੯ਵੇਸ਼ਵਾ । “ਜਗਤ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਤੇ । "ਪਰਲੋਕ 
ਦੀ ਮੁਕਤੀ । "ਭਾਵ ਕੇਸ਼ । "“ਟੰਦਰਾਜੇ ਦੇ (੯੨ )` ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਤਿ 7ਏ । "ਗਾਫ ਸਾਰੇ 
ਰਾਜੇ ਜਿੱਤ ਲਏ । 

#ਹੁਣ ਕਵਿ ਜੀ ਸੌ ਸਾ: ਦੀ ੯੩ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਦਾ ਭਾਵ ਅਪਨੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹ 
ਤੌਰ ਤੇ ₹ਣ ਲਗੇ ਹਨ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਵਾਕਫੀਅਤ ਬੀ ਵਿਚ 'ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਦੇ 
ਜਾਣਗੋ । 7ਪਾ:=ਪੁਰਾਤਨ । ਰ੍ 

ਤਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁੰਨਣਾ ਸ਼ਿਰ ਕੱਟਣੇ ਸਮਾਨ ਦੈਡ ਟੁੰਦਾ ਸੀ । 
ਉਪਾ:-ਭੋਗ । ਰ੍ ਤੇ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ । (੫੫੯੨) ਝਿਤੁ ੫ । ਅੰਸੂ ੩੦, 

ਤਿਲ ਮਧੀ ਅਨ ਜੈ ਸਗੀਪਤਿਨ ਵੋਸ਼ਾਂ ਨਿਕਾਰੇ। ਬਿਲ ਤੋ ਤੇ ਰਿਦੈ ਤ੍ਰਾਸ 
ਇਮ ਧਾਰੇ'।-” ਤੇ ਬਰਨੀ ਕਰਿਵਾਇ । ਮੇਰੋ ਰਾਜ ਦੇਹਿ ਬਿਨ- 
ਸਾਇਾ॥ ੪੮॥੧ ਦਰਿ ਮੰਤ੍ਰ ਜਾਪ ਦਿਜ ਕਰੈਂ। ਮੋ ਤੇ ਰਾਜ ਤੇਂਜ ਸਭਿ 
ਹਰੈਂ-। ਕਰੇ ਇਕੱਤਰ ਸਚਿਵ ਨਿਜ ਸਾਰੇ। ਅਪਨੌਂ ਤ੍ਰਾਸ ਸੁਨਾਇ ਉਚਾਰੇ 
॥੪੯॥ਮਿਲਿ ਸਭਿਹਿਨਿ ਮਸਲਤ ਮਤਿ ਧਾਰੀ।-ਮੰਤ੍ਰ ਸਿੱਧ ਨਹਿ ਹੋਇ- 
ਬਿਚਾਰੀ ।-ਦਿਜਬਰ ਬਿੱਦ੍ਯਾ ਜਿਤਿਕ ਪ੍ਰਬੀਨਾ” । ਸਭਿ ਕੋ ਕੀਜਹਿ 
ਕੋਸ਼ ਬਿਹੀਨਾ ॥੫੦॥ ਸ਼ੂਦਰ ਛਾਪ ਅਪਨੀ ਦਿਹੁ ਲਾਇ । ਮੂੰਡੇ ਸੀਸ ਮੰਤ੍ਰ 
ਨਿਫਲਾਇ । ਬਰਨੀ ਸਿੱਧ ਨ ਕਿਸ ਕੀ ਹੋਇ। ਅਨਿਕ ਉਪਾਇ ਕਰਹਿ 
ਜੋ ਕੋਇ-॥੫੧॥ ਸੁਨਿ ਮਹਿਪਤ ਕੇ ਮਨ ਮਹਿੰ ਭਾਈ । ਜਹਿ ਕਹਿੰ ਤੇ 
ਦਿਜ ਲੀਏ ਬੁਲਾਈ। ਨਿਜ ਬਲ ਕਰਿਕੈ ਸਿਰ ਮੁੰਡਵਾਏ । ਸ਼ਮਸ ਸਮੇਤ 
ਕੋਸ਼ ਬਿਨਸਾਏ॥੫੨॥ ਕਵੀਅਨਿ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਬਨਵਾਇ। ਬਹੁ ਰ੍ਰੰਥਨਿ 
ਮਹਿ ਦਏ ਲਿਖਾਇ । ਸਭਿ ਜਗ ਮੁੰਡਤਿ ਭਏ ਬਿੱਪ ਜਬਿ'। ਇਹ ਭੀ 
ਧਰਮ ਬਖਾਨਤਿ ਭੇ ਤਬਿ੯ ॥੫੩॥ ਪਠਹਿ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਨਾਵਨਿ ਕਰੇ । ਛੱੜ੍ਰੀ 
ਬੈਸ਼ਨਿ ਕੇ ਕਚ ਹਰੇ” । ਸਕਲ ਲੋਕ ਹੈਂ ਪਸੂ ਸਮਾਨੇ। ਬਿੱਪੂ ਚੁਗਾਵਨਹਾਰ 
ਮਹਾਨੇ॥੫੪॥ਪਠਨਿ ਸ਼ਲੋਕ ਲਸ਼ਟਕਾ ਹਤੈਂ੯। ਜਿਤ ਕੌ ਚਹੈ' ਚਲਾਵੈਂ 
ਝਿਤੈ । ਬਿੱਪ੍ਰਨਿ ਅਪਨੇ ਸਿਰ ਮੁੰਡਵਾਏ। ਅਪਰ ਲੋਗ ਮਗ ਇਸੀ ਚਲਾਏ 
॥੫੫॥ ਜਗਤ ਜੂਠ ਕਹੁ ਅੰਗੀਕਾਰਾ । ਸੀਸ ਮੁੰਡਾਵਨਿ ਪੰਥ 
ਬਿਥਾਰਾਂ”। ਇਨ ਦੋਨੋ ਤੇ ਕਲਿ ਕੋ ਕਾਲਾਂ । ਜਹਿਂ ਕਹਿ ਦੀਖਤਿ ਭਯੋ 
ਬਿਸਾਲਾ"'॥੫੬॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਪੰਚਮ ਹੱਦ “ਸਿਰ ਮੁੰਡਾਵਨਿ 
ਦਜ ਕੌ ਪ੍ਰਮੇਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਏਕ ਉਬ ਅੱਸੂ ॥ ੨੯॥ 

੩੦. [ਕੇਸ਼]। 
ਦੌਹਰਾ॥"£ਸੁਨਿ ਸੇਗਤਿ ਅਰੁ ਖਾਲਸਾ ਲਾ ਕਲ ਤੇ ਅਸਰੀਤਿਜਗਤ ਬਿਖੈ 
"(ਨੰਦ <'ਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਾ) ਭਰ ਗਿਆ । “ਕਿਤੇ ਉਹ (ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੈਂ` ਖੋਹੇ 

ਹਨ) ਝ੍ਰਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਬਰਨੀ ਕਰਵਾਕੇ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ । ਵਿਦਿਆ ਵਿਚ ਜੇਹੜੇ 
ਬਿੱਪੂ ਪ੍ਰਬੀਨ ਹਨ । $ਉਸਤਰਾ ਲਾ ਦਿਓ ਭਾਵ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਦਿਓ / (ਅ ਸੂਦ ਪਨੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ 
ਜੋ ਸਿਰ ਮੁੰਡਨ ਸੀ । “ਸਾਦੇ ਜਗ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਦ' ਮੁੰਨੇ ਗਏ । 4(ਤਦ ਸਿਰ 
ਮੁੰਨੇ ਬਾਹਮਣ) ਇਸ (ਸਿਰ ਮੰਨਣ) ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਕਹਿਣ ਲਗ ਪਏ । 2ਖੱਤ੍ਰੀਆਂ ਤੇ ਵੈਸ਼ਾੰ ਦੇ 

ਬੀ ਕੇਸ਼ ਨਾਸ਼ ਨ ! “ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਨੋਂ ਵਵੇ ਚਰਵਾਹੇ ਹਨ । ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਟ੍ੂਪੀ ਸੋਟਾ 

ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ'''। ””''ਦ। ਪੰਥ ਫੈਲਾਯਾ । "ਭਾਵ ਕਲਜੁਗ ਵਧ ਗਿਆ ।'“ੈਂਗੁਰੂ ਜੀ 
ਸੂਣਾ ਰੰਹੇ ਹਨ । ਸੱਪ-ਛੀਨ । 



; <ਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੫੯੩) ਰੁਤ ੫ । ਅੰ ੩੦, 

ਦਿਨੇਪਰਤਿ ਵੇਖੀ ਕਲੂ ਕੀਨ ਬਿੱਪ੍ਰੀਤ ॥ ੧॥ ਮਹਿਪਤਿ ਦੀਨੋ ਦੈਡਿ ਜੋ 
ਸੋ ਅਬਿ ਧਰਮ ਸਥਾਪ' । ਝਗਰਤਿ ਜੁਗਤਿ ਅਨੇਕ ਤੋਂ ਬਨੇ ਚਹੈਂ' ਸਚੁ 
ਆਪਿ॥੨॥ਚੋਰ ਠਗਨਿ ਕੇ ਕਾਰਨੇ ਬੈਧਨ ਮੈਗਲ ਕੀਨ। ਵਿਧਿ ਨਿਖੇਧ 
ਸੁਰ ਪੁਰ ਨਰਕ ਜਗ ਲੋਗਨ ਕਹੁ ਦੀਨ” ॥੩॥ ਸੈਤ ਭਗਤ ਭਗਵੇਤਿ 
ਕੇ ਇਨ ਪਰ ਦੁੰਦ ਨ ਜੋਇ”। ਜਥਾ ਮੁਸਾਹਿਬ ਭੂਪ ਕੇ ਨਹਿੰ ਅਟਕਹਿ 
ਕਿਤ ਕੋਇ ॥ ੪॥ ਜਿਨਿ ਜਾਨਿਆ ਤਿਨ ਜਾਨਿਆ ਬਹੁਤਾ ਕਿਆ 

_ ਬਕਬਾਦ'ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਤਰ ਗਿਆ ਝੁਬਾ ਬਕਹਿ ਜੁ ਬਾਦਾ॥੫॥”ਸਗਲ 
ਈਸ਼ਤਾ ਗਜਾਨ ਕੀ,ਭਗਤ ਰਾਜ ਕੀ ਮੰਡ । ਯੁਤਿ ਵਿਕਾਰ ਪਰਜਾ ਸਰਬ 
ਵਿਪੁਲ ਦੁਖ ਕ੍ਰਮ ਕੌਡ।੬॥ਤੀਰਥ,ਜ੫;੩੫; ਦੱਖਣਾ, ਨਮ; ਸੈਜਮ ਅਰ 
ਦਾਨ । ਵਰਣਾਸ਼੍ਹਮ ਇਹ ਵੇਦ ਵਿਧ ਰਚਮੋ ਬਿਧਾਤੇ ਥਾਨ”॥੭॥ ਮਨ ਕੋ 
ਮਨ ਇੰਦਰਨਿ ਇੰਦ੍ਰ ਮਤਿ ਮੋ ਮਤਿ ਅਨੁਰਾਗ। ਈਸ਼ ਜੀਵ ਕੀ ਭੇਦਤਾ 
ਮੂਰਖ ਹਿਯ ਰਹਿ ਲਾਗੁ? ॥੮॥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ! ਤੂੰ ਜਾਨਿ ਅਬਿ ਹਮਹਿਂ 
“ਗਾਵ ਸਿਰ ਮੁੰਨਣ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਧਰਮ ਸਥਾਪ ਲਿਆ । ੨ਮਪ ਸੱਦੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੈਂਦੇ ਹਨ । 
ਜਿਵੇਂ ਚੋਰਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਣ ਵਾਸਤੇ £ਗਲ ਘੜੀਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ (ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ) ਵਿਧਿ ਨਿਏਧਿ ਤੇ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ( ਦੇ ਮੈਂਗਲ ) ਪਾਏ .ਹਨ । ੧( ਵਿਧਿ ਨਿਖੇਧ, 
£ਵਰਗ ਨਰਕ ਆਦਿ ਦੰਦ=) ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸੈਤਾਂ ਤੇ ਭਗਵਤ ਭਗਵੰਤਾ ਦੇ ਸਿਰ । ( ਅ) 
ਦੌਦ=ਦੁੱਖ । “ਜਿਸ ਨੇ (ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ) ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ( ਅਸਲੀਅਤ ) ਨੂੰ 
ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ( ਫਿਰ ਉਹ ਚੁਪ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੀਹ 
ਬਣਿਆ ਭਾਵ ਨਾ ਜਾਨਦੇਂ ਵਾਲਾ) ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ' । 
<ਵਿਅਰਬ । “ਗਯਾਨ ਦੀ (ਪ੍ਰਾਪਤੀ) ਸਾਰੀ ਈਸ੍ਰ ਦੱਤਜ ਹੈ, ਭਗਤੀ (ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ) ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ 
ਦੇ ਬਨਾਵਣ ਵਾਨੀ ਹੈ, (ਹੋਰ) ਸਾਰੀ ਪ੍ਜਾ ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਸਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਨ ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਹੈ, 
(ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ) ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ (ਯਥਾ-) ਤੀਰਥ, ਜ੫, ਤਪ ਕਰਨੇ, ਦੱਖਣਾ ਦੇਣੀ, 
ਨੇਮ ਧਾਰਨੇ, ਸੈਜਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਦਾਨ ਦੇਣੇ । ਵਰਣਾਸ਼ਰਮ ( ਲਈ ) ਇਹ ਵਿਧੀ ਝ੍ਹਮਾੰ ਨੇ ਵੇਦ 
ਵਿਚ ਰਚਕੇ ਧਰਵ(ਮਰ ਯਾਦਾ)$ਨ੍ਹੀ ਹੈ। [ਸੈਸ:, ਈਸ਼ਤਾ=ਈਸ੍ਰਪਨਾ,ਈਸ਼੍ਹਰ ਨਾਲ ਅਭੇਦਤਾ। 
(ਅ) ਐਸ਼ੂਰਜ । (੬) ਇਕ ਸਿੱਧੀ । ਵਿਪਲ=ਬਹੁਤ । ਗ਼ਮ ਕੰਡ=ਕਰਮ ਕਾਂਡ । ਬਿਧਾਤਾ= 
ਝ੍ਹਮਾ। ਬਾਨ=ਟਿਕਾਣਾ, ਧੁਵਾ; ਮਿਰਯਾਦਾ ]। "ਸੌਂ ਸਾਖੀ ਦਾ. ਪਾਠ ਹੈ ਭਈ ਜੀਵ ਕੀ 
ਭੇਦਤਾ” ਇਸ ਤੋਂ ਅਰਥ ਚੋਰੀ ਖੁਲ੍ਹਦਾ :-ਮਨ ਨੂੰ ਮਨ ਤੇ ਇੰਢਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰ -ਤ 
ਬੇਧਿ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਹੀ (ਸਤਯ) ਸਮਬਕੇ ਜੇ ਅਨੁਦੁਕਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ (ਸੇ ਜੀਵ ਈਸ਼ਰ ਦੀ 
ਭੇਦਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ) ਜੀਵ ਈਸ਼ਰ ਦੀ ਭੇਦਤਾ ਹੈ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਲਗ ਰਹੀ 

।ਭਾਕੀ ਟੂਕ ਦੇਖੇ ਅਗਲੇ ਪਨੇ ਦੇ ੮ਨ] ਡ੩ਇ”- 

“ਸੋ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅਰਬ ਖੋਹਲਦਾ ਹੈ-ਦੋਰ ਠੱਗ ਕੇ ਕਾਰਨੇ ਧਨ ਮੈਗਲ ਕੀਨ। 
ਤਿਉਂ ਨਿਖੇਧ ਬਿਧ ਜੇਵਕਨ ਸੂਰਗ ਨਰਕ ਬਿਧ ਈਨ । 



_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । __ _( ੫੫੯੪ ) _ਫ੍ਭ ੫। ਅੱਸੂ ੩੦, 

ਦੈਰ੍ਤ ਨਹਿ ਦਿੱਸ।ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਭਾ,ਪਾਇ ਰੂਪ ਹਿਯ ਸਰਸ” 

॥੯॥ ਰਾਮਕੁਵਰ ਭਾਈ ਭਨੈ:-ਪਿਖਜੋ ਆਤਮਾ ਰੂਪ । ਬਰਨਜੋ ਜਾਇ 

ਨ ਜਿਹ ਕਛੂ ਪਰਮ ਅਨੰਦ ਅਨੂਪ ॥ ੧੦ ॥ ਸੁਨਿਕੈ ਨਿਹਸੈਸੈ ਭਏ" 

ਸ਼ਰੀਮਖ ਤੇ ਸਭਿ ਬਾਤ।ਬਹੁਰ ਉਠੇ” ਦੇਖਨਿ ਲਾਗੇ ਹਯ ਏਗੀ ਸਮ ਬਾਤਿ” 

॥੧੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਨਿ ਉਪਦੇਸ਼ੈਂ । ਸੁਨਿ ਧਾਰਹਿ ਜੇ ਭਾਗ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੈ। ਵਹਿਰ ਅਖੇਰ ਬਿੱਤਿ ਕੌ ਕਰੈਂ । ਮੈਗੀ ਖਾਲਸਾ ਬਨ ਮਹਿ ਫਿਰੈ 
॥ ੧੨॥ ਕੇਤਿਕ ਗ੍ਰਾਮ ਛੀਨ ਕਰਿ ਲੀਨੰਦੈਂ। ਕੇਤਿਕ ਭੇਟ ਦੇਹਿੰ ਡਰ 

ਭੀਨੋ । ਜੇ ਨਹਿ ਮਿਲੋ ਗਰਬ ਕੁਛ ਧਰੈ । ਤਿਨ ਹਿਤ ਬ੍ਰਿੰਦ ਖਾਲਸਾ ਚਰੈ 

॥ ੧੩॥ ਕਰਹਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਹਾਂ ਮਨ ਭਾਯੋ । ਭਾਜਹਿੰ ਤਜਹਿੰ ਗਾਮ ਭਰ 

ਪਾਯੋਕ੍ਰਿਖੀ ਬਢਾਇ ਪੁੰਜ ਲੋ ਆਵੈਂ।ਆਨੰਦ ਪੁਰ ਤੁਰੈਗ ਸੋ ਖਾਵੈਂ॥੧੪॥ 

ਭੀਮਥੈਦ ਦੋਖੇ ਦੁਖ ਲਹੈਲਰ ਨਹ ਸਕੈ ਤ੍ਰਾਸ ਮਨਿ ਲਹੈਕਲਗ਼ੀਧਰ 

ਰਸ ਬੀਰ ਮਬਾਰਾ।ਚਹੈਂ ਜੈਗ ਕੋ ਸਦਾ ਅਖਾਰਾਂ ॥ ੧੫॥ ਸਿੰਘਨ ਕੌ ਨਿਤ 

ਲਰਨ ਸਿਖਾਵਨਿ। ਤੁਰਕਨ ਗਨ ਸਨ? ਬੋਰ ਬਧਾਵਨ।/-ਰਣ ਜੇ ਕਰਤਿ 

ਰਹੈਗੋ ਪੰਥਾ । ਸਭ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਕੀ ਸੀਖਹਿ ਸੈਥਾਂ ॥ ੧੬ ॥ ਜੁੱਧ ਕਰਨ 

ਹਥਬਿਆਰਨ ਮਾਰਹਿ । ਤੌ ਛਿਤ ਬਲ ਤੇ ਰਾਜ ਮੈਭਾਗਹ-। ਇਹ ਆਸ਼ੈ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਮਨ ਕੋ । ਜਿਸ ਤੇ ਚਿਤ ਢਾਹਤਿ ਨਿਤ ਰਨ ਕੋ॥੧੭॥ਯਾਂਤੇ 

ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਖੇਰਾ । ਪਰਬਤਿਪਤਿ] ਪੁੰਜਨਿ ਸਨ ਬੋਰਾ । ਤ੍ਰਾਸਤਿ 

ਹੋਇ ਲਰਤਿ ਨਹਿੰ ਕੋਈ । ਤੁਰਕਨਿ ਕੀ ਸਹਾਇ ਚਹਿੰ ਸੋਈ ॥ ੧੮ ॥ 

ਦਰਬ ਪਠਾਵਤਿ ਰਹੇ ਬਿਸਾਲ।ਜਾਤ ਵਕੀਲ ਸੁਨਾਇ ਕੁ ਚਾਲਾ। ਅਵਰੇਗ 

ਨਿਕਟ ਕਿਤੇਕ ਸਿਧਾਵੈਂ'। ਕੋ ਸੂਬੇਨਿ ਸਮੀਪ ਸੁਨਾਵੈਂ॥੧੯॥“ਦਸਮੇ ਰ/ਰੂ 

(ਦੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੀ । (ਐ ਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ । "ਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦਿਲ 
ਰਸ ਵਿਚ ਰਦਿੰਦਾ ਦੈ । (ਅ। ਸਦ੍ਰਪ ਦੇ ਅਹਿਕ (ਅ/ ਦਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਏ ਪਾਇਆ ਹੈ।੧ਨਿਰਸੈਂਸੇ 

ਹੋ ਗਏ । “ਕਲਰ)ਧਰ ਜੀ) ਊਠੈ। “ਹਯ ਵੇਗੀ ਨਾਮੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਗੇ ਜੇ ਪੌਣ ਸਮਾਨ 

ਤਿੱਥ ਸੀ । (ਅ) ਹਵ' ਸਮਾਨ ਵੇ ਗ ਵਾਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੇ, ਪਾਠਾਂ:-ਸ਼ੁਭ ਭਾਂਤਿ ਵੀ 

ਹੈ। ਝੰਗ੍ਰਾਮ ਤਜਥੈ ਭਰ ਪਾਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ । “ਨਾਲ । _ "ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਆਲਸੂਨ ਵਰਗੇ ਮੈਗਤਾਂ 

ਨੂੰ ਵਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ । ਅਕਾਰਣ ਪਿੱਡਾਂਨੂੰ ੯ਹਣਾ ਮਾਰਨਾ £ਰਾਦ ਨਹੀਂਹੈ। 7੫-ਪਣਬਤੇਸ਼ । 
੫੬੨ [ਪਿਛਏ ਪੋਨੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਟੂ੩) 

ਹੈ। ਡਾਵ ਇੰਲਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਏੁੱਧਿ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਕ 

ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲਖ ਨਾ ਸਕਣਾ ਇਹ ਭੇਢ-ਬੂੱਧੀ ਹੈ । ( ਅ ) ਸਉਂ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰਦੈ ਹਨ:-ਮਨ 

ਦਾ ਮਨ, ਇਿੰਲ੍ਹਂ ਦਾ ਇੰਦੈ', ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਦੁੱਧੀ (ਆਤਮਾ) ਨੂੰ ਜਾਣਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਟੇ । 



੧1 ਰੁ ਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । ( ੫੫੯੫ ) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰਧ ੩੦, 

ਉਤਾਰੀ ਰੂਮਾਂ । ਰਾਜ ਕਰਨ ਕੌ ਛੀਨਤਿ ਭੂਮ। ਗਿਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਜਿ ਗ੍ਰਾਮ 
ਉਜਾਰੇ । ਲੂਟਹਿਂ ਕੂਟਹਿ ਸਭਿ ਹਮ ਹਾਰੇ ॥ ੨੦॥ ਇਮ ਪੁਕਾਰ ਨਿਤ 
ਕਰਤੇ ਰਹੈਂ ।ਗੁਰ ਸਨ ਸੈਧਿ ਬਾਰਤਾ ਕਹੈਂ= । ਇਮ ਹੀ ਕੋਤਿਕ ਸਮਾ 
ਬਿਤਾਯੋ । ਸੂਰਜ ਗੁਹਣ ਪਰਬ ਦਿਨ ਆਯੋ ॥ ੨੧॥ ਕੁਛਕ ਸੈਲ ਲੀ 
ਸਿੰਘਨਿ ਕੇਰੀ । ਭਏ ਤਯਾਰ ਚਲਿਬੇ ਤਿਸ ਬੇਰੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਮਾਤਾ ਤੇ 
ਆਦਿ। ਰੁਖ ਗੁਰ ਕੋ ਲਖਿ ਸਦਨ ਅਬਾਦ॥੨੨॥ਗਮਨੇ ਪਰਕੁ ਅਸਵਾਰੀ 
ਛੜੀ'। ਪ੍ਰੋਰਿ ਤੁਰੈਗ ਬਾਗ ਕਰ ਫੜੀ । ਮਜ਼ਲ ਦੂਰ ਕੀ ਕਰਤਿ ਸਿਧਾ?। 
ਗ੍ਹਣ ਬਿਖੈ ਦਿਨ ਅਲਪ ਬਿਚਾਰੇ ॥੨੩॥ ਜਿਸ ਬਲ ਮਹਿ ਤੀਰਥ ਸਮੁ- 

ਦਾਏ ।ਜਨਗਰ ਬਲਨੋਸੁਰ ਮਹਿ ਚਲਿ ਆਏ। ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ ਮਹਿ ਤੀਰਥ 
ਮਹਾਂ । ਡੋਰੇ ਹਿਤ ਚਾਹਤਿ ਭੇ ਤਹਾਂ ॥੨੪॥ ਉਤਰੇ ਪੁੰਜ ਤੀਰ ਨਰ ਨਾਰੀ । 
ਮੇਲਾ ਭਯੋ ਗੁਹਣ ਕੌ ਭਾਰੀ । ਉਰੇ ਨਗਰ ਤੋ? ਪਰੀ ਜਮਾਤ”। ਜੇ ਜੋਗੀ 
ਜਗ ਮਹਿ ਬਿੱਖਕਾਤ ॥ ੨੫ ॥ ਮਦਨ ਨਾਥ ਸਕਿ ਬਿਥੈ ਮਹੋਤ । ਤਿਨ 
ਦੇਖੇ ਆਵਤਿ ਭਗਵੈਤਿ । ਆਗੇ ਹੋਇ ਮਿਲਜੋ ਤਿਸ ਬਾਰੀ । ਮੁਖ “ਆਦੇਸੰ 
ਅਦੋਸਂ ਉਚਾਰੀ ॥ ੨੬॥ ਖਰੇ ਭਦੇ ਅਵਿਲੋਕਿ ਗੁਸਾਈਂ। “ਸਤਿਗੁਰ 
ਕੋ ਆਦੇਸੀ ਬੁਲਾਈ$ । ਪੁਨ ਜੋਗੀ ਲੇ ਬੂਝਨਿ ਕਰੈ । ਬੁਰਕਾ ਸ਼ੇਰਨਿ 
ਕੋ ਤਨ ਧਰੇ” ॥੨੭॥ ਕਰਨੀ 'ਸਿੱਧਹੁੰ ਕੀਂ ਸ਼ੁਭ ਧਾਰੀ । ਤੁਮਰੀ ਅਦਭੁਤ 
ਬਾਤ ਬਿਚਾਰੀ”। ਤਬਿ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਬਹੁ ਸਨਮਾਨਾਂ । “ਸੁਨਹੁੰ ਨਾਥ ਜੀ? 
ਕੀਨ ਬਖਾਨਾ ॥ ੨੮ ॥ “ਤੁਰਕ ਗੁਫਤਾਰ ਅਧਿਕ ਜਗਮਾਂਹੀ੯। ਦੇਡ 
ਬਿਨਾਬਸਿ ਹੋਇ ਸੁ ਨਾਂਹੀ”% ਕਹਿ ਜੋਗੀ:“ਚਰਚਾ ਸੁ ਚਵਾਇ''੍ਰ। ਹੁਇ 
ਕਬਲ ਸਿੱਧੀ ਪਤਿਸ਼ਾਹਿ॥ ੨੯ ॥ ਰਹਿਣੀ ਸਿੱਧ ਨਾਨਕ ਕੇ ਫਕੀਰ”। 
੧੍ਮਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ । “ਜਿੰਨੇ ਹਨ । (ਇਧਰ) ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦੇ 
ਗੰਚਿੰਦੇ ਹਨ । “ਘਰ ਹੀ ਵੱਸੇ (ਨਾਲ਼ ਨਾ ਗਏ) । “ਭਾਵ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਨਾਂ ਗਿਆ, ਇਕੱਲੇ 
ਗਏ । $ਭਾਵ ਬਨੇਸਰ ਦੇ ਦੱਖਨ ਨੂੰ । “। ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ) ਜਮਾਤ । ਤਨ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੁਰਕਾ 
ਧਾਰਿਆ ਹੈ । ੯੨ ਤੁਰਕਾਂ ( ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ) ਗਲ ਬਾਤ ਦੱਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ( ਢੱਲ ਰਹੀ ਹੈ )। 
੧੧(ਜ਼ੁਲਮੇਂ) ਵੱਸ ਨਹੀ ਕਰਨਰੰ । (ਅ) ਤੁਰਕ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ । ""ਸੋ ਚਰਚਾ (=ਤੁਰਕ ਦੇ 
ਵੁਲਮ ਦੀ, ਘਰ ਘਰ) ਕਹੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। [ਚਵਾਉਣ=ਕਹਿਣਾ] ।'੧ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ! (ਆਪ 
ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਰ) ਪਰਵਾਨ ਟ₹ੇ ਤੇ ( ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਦੀ ) ਹਿੱਧੀ (ਪ੍ਰਪਤ ₹ਵ) । 
“ਬ(ਕਿਉਂਕਿ) ਹੇ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੇ ਫਕੀਰ ! ਰਹਿਣੀ (ਆਪ ਦੀ ਠੀਕ) ਸਿੱਧਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ । 

ਦਂਘਾ£-ਮਾਰੇ । 7੧ ਸਾਖੀ ਦੀ ੪੯ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਚਲੀ । ਊਪ=ਉਰੇ 
ਨੀਰ ਕੇ । ਉਪਾ:-ਬੁਬਾਈ । `[ਪ=ਸੂਚ ਭਾਇ । 



ਸਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੫੯੬) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰ 3੦, _ 
ਖੇਰਜ ਭੇਖ ਕਾਜ ਦਸੂਗੀਰ'।ਜਿਉ' ਦਿਲ ਨੌਕੀ ਹੋਇ ਜਵਾਲ। ਕਰਣੀ 
ਕੁਦਰਤਿ ਕੋਰ ਖਿਆਲ”? ॥੩੦ ॥ ਇਮ ਕਹਿ ਸੁਨਿਕੈਂ ਆਪਸ ਮਹੀਆ। 
ਰੀੜੇ ਦੁਹਿ ਦਿਸ਼ ਆਨੰਦ ਲਹੀਆ । ਬੋਲਯੋ ਨਾਥ ਬਿਨੈ ਤਿਹ ਸਾਇਤ 
£ਕਛ ਜੋਗੀ ਕੀ ਚਹਿਯ ਹਿਮਾਯਤ $ ॥ ੩੧ ॥ ਮੇਲ ਸਕਾਰਥ ਰਾਵਰ 
ਕੋਰਾ” । ਸੁਨਿ ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਬੇਰ। “ਫ਼ਰਕਾ ਅਮੁੰਡ ਦਰ ਵਰਕੱਸ। 
ਖਾਲਸਹ ਬਲੀ ਸੁ ਕਸੇ ਤਰਕੱਸ ॥੩੨॥ ਸੁਨਿ ਜੋਗੀ ਨੇ ਬਾਕ ਬਖਾਨ। 
“ਮੋਹਿ ਦਿਖਾਵਹੁ ਛੋਰਹ ਬਾਨਾ”। ਧਨ ਬਿੱਦਯਾ ਮਹਿੰ ਸੁਨੋ ਬਿਸਾਲਾਂ । 
ਯਾਂਤੇ ਚਹੌਂ ਪਿਖਨਿ ਇਸ ਕਾਲਾ” ੩੩॥ ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰ ਗੁਨ ਪਰ 
ਧਰਿਕੇ੯। ਐਂਚਿ ਧਨਖ ਛੋਰਯੋ ਬਲ ਕਰਿਕੇ । ਕਿਲਾ ਮੁਗ਼ਲ ਕੌ ਹੁਤੋ ਸੁ 
ਕੋਸ । ਤਿਸ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਮਾਰਯੋ ਯੁਤਿ ਰੋਸ ॥ ੩੪॥ ਸ਼ਿਖਰ ਦੁਰਗ ਕੋ 
ਜਬਿਹੂੰ ਗਯੋ । ਜੋਗੀ ਦੇਖਤਿ ਬੋਲਤਿ ਭਯੋ । ਪਬਿੱਦਕਾ ਧਨੁ ਜਿਹ ਹੋਹਿ 
ਕਮਾਈ । ਕੋਇ ਨ ਕਰਿ ਸਕ ਹੈ ਸਮਤਾਈ ॥੩੫॥ ਤ੍ਰੋਤੇ ਮਹਿ ਰਘਬਰ 
ਕੀ ਸੁਨੀ। ਦ੍ਰਾਪੁਰ ਮਹਿੰ ਅਰਜਨ ਕੀ ਗੁਨੀ । ਮੋਹਿ ਭਯੋ ਅਬਿ ਦ੍ਰਿੜ 
(ਅੰਤੇ ਆਪ ਦਾ) ਬਾਂਹਰਲਾ (ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ) ਵੇਸ (ਪੂਜਾ ਦੀ) ਦਸਤਗੀਰੀ (ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਹੈ) / 
(%% ਸ਼ੇਰਜ=ਖਾਰਜ=ਬਾਹਰ; ਬਾਹਰ ਦਾ|। “ਜਦ ਕਿ (ਆਪ ਦੇ । ਦਿਲ ਵਿਚ ਨੇਕੀ ਦ (ਤਾੰ 
ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ) ਜ਼ਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, (ਕਿਉਂ ਕਿ) ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਕੁਦਰਤ' ਦੇ ਹ੍ਰੰਖਆਲ (ਦੇ 
'ਅਟੁ ਕੂਲ) ਹੈ । ਭਾਵ ਕੁਦਰਤ ਸਦਾ ਜੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਮੰਗਦੀ ਦ। [%; ਜ਼ਵਾਲ=ਗਿਰਾਉ, 
ਪਤਨਤਾ; ਘਟਾਈ] । (ਅ' ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਨੇਕੀ ਦੋਵੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਜਮਾਲ ਹੈਂਦਾ ਹੈ 
ਤੇ (ਜਿਸ ਦੇ) ਖਿਆਲ ਵਿਚ (ਨੇਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ) ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । [ਜਮਾਲ= 
ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਰਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ । %, ਕੁਦਰਤ=ਕਾਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਤਾਕਤ | । ੨ਤਿਸ 
ਘੜੀ [ਐਮ ਸਾਇਿਤ]। “ਕੀ ਕੁਫ ਜੇਗੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ? ਤਾਂ ਜੋ , ਮਾਡਾ ) ਆਪ ਨੂੰ 
ਮਿਲਨਾ ਸਕਾਰਬ ਹੋ ਜਾਵੇਂ । “ਵਿਰਕਾ (ਸਾਡਾ ) ਕੇਸ਼ਾਧਾਰੀ ਹੈ ( ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦ ਤੁਰਕ ) 
ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਿ ਅਮੁੰਡ=ਮੁੰਭਣ ਰਹਿਤ, ਕੇਸ਼ਾਧਾਰੀ । ਫਰਕਸ਼= 
ਫਰਕ ਵਾਲਾ, ਵੱਖਰਾ] । (ਆ ਦੋ (ਡੌਲੇ ਖਾਲ? ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ) ਫੜਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ 
ਪਿੱਠ ਤੇ (ਬੈਠਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ) ਅਮੁੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ" ਫਾ:; ਵਰਖਸ਼=ਘੋੜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ]। (੬) ਸਿਰ ਕੇਸ਼ਾਧਾਰੀ ਹੈ (ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ) ਦੋ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ । ( ਦੋ ।ਸਰਾਂ ਵਾਲਾ ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਜੈਗ ਵਿਚ ਮਰਨ ਦੇ ਚਾਉ ਨਾਲ ਡੁੱਲ੍ਹ ਡੁੱਲ੍ਹ ਪਵੇ । ਕੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਨੂੰ 
ਬਲ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ) ।#ਖਾਲਸਾ (ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲਾ ਹੀ) ਬਲੀ ਹੈ : ਖੁਬ ਦਹ ਬਿੱਚੇਗਾ। ਤੀਰ ਚਲਾਕੇ ਵਿਖਾਓ। "ਹਨ ਮੈਂ ਬੜੇ ( ਚਤਰ) ਸਰਦਾ ਹਾਂ । ੧ ਤੀਰ ) 

ਤੇ ਰੱਖਕੇ । 



#| ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । (੫੫੯੭) ਰਿਤੁ ੫ । ਅਸੂ ੩੦, 

ਨਿਸ਼ਚਾਂ ਸੁ । ਹੁਇ ਤੁਮ ਹਾਥ ਤੁਰਕ ਗਨ ਨਾਸ਼ ॥੩੬॥ਹਮ ਕਟਾਸ"ਪਰ 
ਕਰਿ ਹੈ ਬਾਸਨਿ । ਬਾਲਗੁੰਦਾਈ ਸਿਧ ਕੇ ਆਸਨ” । ਤਹਾਂ ਪਹੁੰਚਨਾ 
ਜਲਧਿ ਬਿਬੇਕ । ਰਾਖਹੁ ਭਲੇ ਵਕੀਰੀ ਟੇਕ” ॥ ੩੭ ॥ ਸਭਿ ਸਿੱਧਨ ਕੋ 
ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ । ਸਰਬ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਸੈਲ ਕਰੀਜੈ” । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਾਇ 
ਬਖਾਨਾ । “ਸੁਨਹੁ ਨਾਥ ਜੀ ! ਤਹਾਂ ਨ ਜਾਨਾਂ ॥੩੮ ॥ ਹੋਯਹੁ ਹੁਕਮ ਨ 
ਡਾਢੇ ਕੇਰਾਂ। ਜੋ ਸਭਿਹਿਨਿ ਤੇ ਬਡਹੁੰ ਬਡੇਰਾ । ਸਦੀ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ“ ਜੇਬਿਹੈ 
ਆਵੈ। ਤੁਰਕਨਿ ਰਾਜ ਤੇਜ.ਬਿਨਸਾਵੈ॥ ੩੯ ॥ ਤਬਿ ਪਹੁੰਚਹਿਗੋ ਪੰਥ 
ਹਮਾਰਾਰਾਜ ਲੋਹਿ ਤਿਸ ਦੇਸ਼ਨਿ ਸਾਰਾ।ਤੀਰ ਗੁਦਾਵਰ£ ਕੇ ਹਮ ਜੈ ਹੈ। 
ਤਹਿੰ ਤੇ ਪੁਨ ਪਰਲੋਕ ਸਿਧੈ ਹੈਂ? ॥ ੪੦ । ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸਿਧ ਸਗਰੇ ਹਰ- 
ਖਾਏ । ਲੀਨ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਦੀਨ ਤਿਸ ਥਾਏ”ਸਭਿਹਿਨਿ ਬਹਰ ਅਦੇਸ ਬਖਾਂ- 
ਨੀ। ਸਨਮਾਨਤਿ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਮਾਨੀ ॥ ੪੧॥ ਚਲੋ ਅੱਗ ਨਗਰੀ ਮਹਿ 
ਆਏਇਤ ਉਤ ਬਚਰੇ ਦੇਖਤਿ ਥਾਏਪੁਰਿ ਬਿਲੋਕ ਕਰਿ ਗਰੀ ਬਜਾਰੇ। 
ਬਹੁਰ ਅਗਾਰੀ ਨਿਕਸਿ_ਪਧਾਰੇ ॥ ੪੨॥ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ ਤੀਰਥ ਪਰ 
ਆਏ। ਸਿੰਘ ਉਤਾਰੇ ਦੂਰ ਕਿਥਾਏ । ਆਪ ਬਿਲੋਕੇ ਸੁੰਦਰ ਤੀਰ । ਮੇਲਾ 
ਹੋਇ ਰਹੋ ਬਹੁ ਭੀਰ॥ ੪੩॥ ਏਕ ਅਟਾਰੀ ਅੱਟਣ, ਸ਼ਾਹੂ੧ਉਤਰੇ ਪਰਗੂ 
ਜਾਇ ਤਿਸ ਮਾਹੂ! । ਪਸ਼ਚਮ ਦਿਸ਼ ਤੀਰਥ ਕੀ ਬਾਹੀ । ਨਿਸ ਮਹਿ ਬਾਸ 
ਕਰਤਿ ਭੇ ਤਾਂਹੀ॥ ੪੪ ॥ ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਪੁੰਜ ਦਿਜ ਆਏ । ਸੁਧਿ ਕੋ 
ਸਨਿ ਸੁਨਿ ਬਹੁ ਉਤਲਾਏ । ਸਭਿ ਕੋ ਦਰਬ ਇਕੱ ਤ੍ਰੈ ਦੀਨੋ । ਆਪਸ 
ਮਹਿ ਤਿਨ ਬੈਫਨ ਕੀਨੋ: ॥੪੫॥ ਰਾਮਦੱਤ ਕਿੰਗਰੀਆ ਏਕ । ਜਿਸ ਕੋ 
ਉਰ ਕੁਛ ਗੁਰਨਿ ਬਿਬੇਕ । ਰਹਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਬਿਲੋਕਤਿ ਦਰਸ਼ਨ।ਅਭਿਲਾ- 
ਖਤਿ ਕੁਲਿਆਨ ਅਪਨਿ ਮਨ ॥੪੬॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਿਖਿ ਕਹਜੋ ਸੈਗ 
"ਕਠਾਸ ਤੇ ਬਾਲ ਗੁਦਾਈ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਦੁਇ ਜਿਹਲਮ ਦੇ ਜ਼ਿਲੋ .ਵਿਚ ਹਨ / ਕਟਾਸ ਪੁਰਾਣਾਂ 
ਤੀਰਬ ਹੈ ਤੇ ਖੀਉਂੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ੨" ਕਟਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ̀ ਹਨ । ਬਾਲ `ਗੁਦਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹਲਮ ਯਾ 
ਦੀਨੇ ਟੋ “ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਦੀਨੇ ਤੋਂ ੧੩ ਕੁ ਮੀਲ ਹੈ) ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਬੀ ਕੁ ਮੀਲ ਦੀ ਵਿੱਥ ਹੈ 
ਪਰ ਰਸਤਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ । ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਟਾਸ ਪਰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਬਾਲ ਗੁਦਾਈ 
ਜੋਗੀ ਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ । “ਸਾਡੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ । ₹੩ਿੱਬੇ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ 
ਜਾਣਾ । $ਭਾਵੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । “ਭਾਵ ਹਿਜਰੀ ਤੇਟ੍ਵੀ' ਸਦੀ । ੬ਗੋਦਵਰੀ ਦੇ 
ਕੰਢੇ । “ਉਬੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪੁਸਾਦਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਲੀਤਾ । ੧(ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ) ਅੱਟਣ ਸ਼ਾਹ 
ਦੀ । ਇਕੱਠਾ । "ਪਾ:-ਦੇਸ਼ । 7ਪਾ:-ਪਾਟੂ । ਊਪਾ:-ਆਪਸ ਮਹਿ ਤਿਨਹੂੰ ਬੈਣ ਲੀਨੋ । 



ਮਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰੇਦਾ । (੫੫੯੮ ) ਚਿਤੁ ੫ । ਅੱਸੂ ੩੧, 

ਤਿਹ । “ਜਾਚਹੁ ਦਿਜਿ ਸਭਿ ਕੁਛ ਗੁਰ ਘਰਿ ਮਹਿੰ” । ਸੁਨਿ ਕਲਗ਼ੀਧਰ 

ਤੇ ਵਡਭਾਗੀ । ਬੋਲਯੋ ਬਿੱਪੂ ਸ਼੍ਰੋਯ ਅਨੁਰਾਗੀ" ॥ ੪੭ ॥ “ਮੈਂ ਲੋਭੀ 
ਨਹਿ ਲੋਵਨਿ ਕੋਰਾ । ਕਰ ਪਕਰਹੁ. ਛੋਰਹੁ ਨਹਿੰ ਮੇਗਾ । ਕਿਸਹੂੰ ਕੀ ਹ੍ਹੈ 

`_ ਪਹੁੰਚ ਨ ਜਹਾਂ । ਮੋਹਿ ਦੀਨ ਕੋ ਰਾਖਹੁ ਤਹਾਂ! ॥੪੮ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਾਂ ਕਹਯੋ 

£ਸਹਿਤ ਪਰਵਾਰਾ । ਤਹਾਂ ਬੁਲਾਈਐ ਗਾ ਸੁਖ ਭਾਰਾ ਇਮ ਕਹਿ ਘੋੜਾ 
ਏਕ ਕਟਾਰ । ਦਈ ਅਸ਼ਰਫੀ ਕਿਤਿਕ ਨਿਕਾਰਿ ॥੪੯॥ ਦੇ ਕਰਿ ਕਹਯੋ 
€ਸਦਨ ਭਰਪੂਰ। ਗੁਰੂ ਦਿਯੋ ਕਰਿ ਤੇਰੋ ਰੂਫ੧ਬਹੁਰ ਰਾਮਦੱਤ ਕੀ ਗਹਿ 
ਬਾਹੂ । ਤੀਰਥ ਕੋ ਤਟ ਤਟ ਚਲਿ ਜਾਹੁ ॥ ੫੦ ॥ ਬਾਯੁ ਕੋਨ” ਤੀਰਥ 
ਕੀਂ ਬੈਸੇ। ਦਰਸਹਿ ਲੋਕ ਦੂਜ ਸਸਿ ਜੈਸੇਂ' । ਏਕ ਸੁਦਾਗਰ ਤਬਿ ਤਹਿ 
ਆਇਵਕਰਿ ਬੈਦਨ ਕੋ ਬਾਕ ਸੁਨਾਇਵ॥੫੧1 ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ ! ਅਹੈ ਤੁਰੈਗ 
ਵਿਕਾਊ । ਅਬਿ ਲਗਿ। ਨਹਿੰ ਲੀਨੋ ਕਿਨ ਰਾਊ। ਰਾਂਵਰ ਲੋਹਿੰ ਤੁ ਕਹੌਂ 

ਦਿਖਾਵਨ” । ਪਾਇ ਹੁਕਮ ਤਹਿੰ ਕੀਨੋ ਲੜਾਵਨ॥੫੨॥ ਚਢਿ ਕੈ ਉਪਰ 
ਵੇਰ ਧਵਾਏ। ਚਾਲ ਦਿਖਾਵਨਿ ਕਰੀ ਕੁਦਾਏ । ਤੀਨ ਤੁਰੈਗਮ ਕੀਨ 
ਪਸੈਦ । ਚੈਚਲ ਬੇਗੀ ਬਲੀ ਬਿਲੈਦ ॥੫੩॥ ਪੁਨ ਬੈਠੇ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਏ। 
ਬਿਰਯੋ ਖਾਲਸਾ ਢਿਗ ਸਮੁਦਾਏ। ਮੇਲੇ ਕੀ ਸਗਤਿ ਸੁਨਿ ਕਰਿਕੈ। ਮਹਾਂ 
ਲਾਭ ਕੋ ਰਿਦੈ ਬਿਚਰਿਕੈ ॥ ੫੪ ॥-ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਕੌ ਭਾ ਆਗਵਨੁੰ-। 
ਮਿਲਿ ਸਿਖ ਮੈਗਤਿ ਜਵਨ ਰੁ ਕਵਨ੍ਹਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਹੇਤ ਚਲਿਆਏ। 
ਜਥਾ ਸ਼ਕਤਿ ਕੌ ਭੇਟ ਲਿਆਏ।` ॥੫੫॥ ਦੇਖਿ ਦੇਖਿ ਮਨੁ ਕਾਮਨ ਪਾਈ। 
ਸਭਿ ਦਿਨ ਥਿਰੇ ਰਹੇ ਤਿਸ ਥਾਂਈ। ਸੁੱਖਾ ਛਕਿ ਅਵੀਮਨੁੰ ਕੋ ਵੇਰ । ਸੌਚ 
ਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਤਿਸ ਬੇਰ ॥੫੬॥ ਮੋਲ ਹਯਨਿ ਕੋ ਦਰਬ ਹਜ਼ਾਰ। ਗਇਓ 
ਸੁਦਾਗਰ ਬੈਦਨ ਧਾਰਿ । ਤਿਸ ਨਿਸ ਬਸਿ ਕਰਿ ਪ੍ਰਾਤਿ ਸ਼ਨਾਨੇ । ਚਢਿ 
ਤੁਦੇਗ ਪੂਭੁ ਕਿਯਸਿ ਪਿਯਾਨੇ ॥੫੭॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਪੰਚਮ 
ਰੁਤੇ “ਕੁਰਫੇ ਤਰ ਪ੍ਰੰਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ । ੩੦ ॥ ਸਿ 

੩੧. | ਇਕ ਮਾਈ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ । ਧਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮਰਵਾਵਾਂਗੇ]। 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਚਢੈ ਇਕਾਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਵਲਖੇੜੀ” ਗ੍ਰਾਮ । ਪਹੁੰਚ ਤਿਸ ਬਲ 

'ਐਕਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ/ੈਨੂੰ ਉਥੇ ਬੁਲਾਯਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਸੁਖ ਹੋਂਵੇਗ॥=ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੀ 

ਭਲਿਆਈ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ । $ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦੀਲਾਂਭ“ਜਿਵੇਂ' ਦੂਜ ਦੇ ਚੰਦ ਨੂੰ/£ਜੇਹੜੀ ਕੇਹੜੀ। 
“ਲਾਮ ਪਿੰਡ ਦਾ /___ "ਪਾ:=ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ । __1ਪਾ:-ਭੇਟਨ ਕੇ ਲਕਾਏ । 

੨ਦੇਖੋ ਰੁਤ ੨ ਅਸੂ ੪੪ ਅੱਕ ੨੦ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ । 



ਮ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ । (੫ ੮੯) ਚਿਤੁ ੫। ਅਸੂ ੩੧ 
ਜਾਇ ਕਰਿ ਹੇ ਉਤਰੋ ਹਿਤ ਬਿਸਰਮ॥ ਕ ॥ ਝੌਪਜ ਇੰਕ ਬ੍ਰਿਘ ਨੇ ਗਜ 
ਪਛਾਨ । ਸ਼ਰਧਾਧਿਕ”" ਪ੍ਰਾਮ ਪਗ ਠਾਨੋ ।ਪੁਨ ਗਹਿ ਕਰਿ ਗੁਰ ਹਯ ਕੌ 
ਲੀਨੋਏਕ ਜਾਮ ਜਬਿ ਬੀਤਨ ਕੀਨੋ॥੨॥ਦੇਖਤਿ ਖੋਜ ਸਿੰਘ ਚਲਿ ਆਏ। 
ਸੈਵਕ ਅਰ ਸਮਾਜ ਸਮੁਦਾਏ । ਤਬਿ ਕਰ ਜੋਰਿ ਬ੍ਿਧਾ ਕਹਿ ਮਾਈ । 
ਪ੍ਰਕੁਜੀ | ਕੁਛ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਲਿਹੁ ਖਾਈ ॥ ੩॥ ਬਿਨ ਬਿਲੰਬ ਤੋ ਕਰਹੁ 
ਤਯਾਰੀ” । ਅਚਹੁ ਇਹਾਂ, ਪੁਨ ਕਰਿ ਅਸਵਾਰੀ ਦੇਖਿ ਸ਼੍ਧਾ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ 
ਬੋਲੋ । ਹਾਜ਼ਰ ਜੋ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹੁਇ ਸੋ ਲੋ? ॥ ੪ ॥ ਸੁਨਿ ਬਿਰਧਾ ਤਤਕਾਲ 
ਸਿਧਾਰੀ । ਬਾਸਨ ਦੁਗਧ ਉਠਾਯਹੁ ਭਾਰੀ । ਲੋਕਰਿ ਮਧੁਰ ਸਹਿਤ? ਤਹਿ 
ਆਈ । ਧਰਕੋ ਸਰਬ ਪੁਕੁ ਕੋ ਅਗਵਾਈ ॥੫॥ ਜੁਤਿ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਸੁ ਦੁਗਧ 
'ਮਲਾਈ।ਸੀਤਲ ਕੀਨਸਿ ਬਾਯੁ ਬ੍ਲਾਈ।ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਗੁ ਕੋ ਭਰਿ ਦੀਯੋਂ ਕਟੋਰ॥ 
ਕਰਯੋ ਪਾਨ ਰੁਚਿ ਜਿਤਿਕ,ਸੁ ਛੋਰਾਂ॥੬॥ਪੀਛੇ ਕੀਨ ਸਭਿਨਿ ਹੀ ਪਾਨਾ। 
ਪੁਠ ਸਿੰਘਨਿ ਪਿਖਿ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ । ਸ਼ਰਧਾ ਘਨੀ ਪਿਖੀ ਇਸ ਮਾਈ । 
ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਦਗਧ ਬਹੁ ਲਕਾਈ? ॥ ੭॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਿ ਤੋਂ ਬੋਲੋ ਮੁਸਕਾਤ । 
“ਉਦੇ ਸਿੰਘ ! ਸੁਨਿ ਇਸ ਕੀ ਬਾਤ। ਦਿਨ ਥੋਰਨਿ ਕਾਇਆਂ ਇਹ ਤਜ- 
ਗਹਿ। ਜ ਟ ਸਦਨ ਜਨਮਹਿ ਬਡਭਾਗਹਿ ॥ ੮ ॥ ਤਬਿ ਇਸ ਤੇ ਇਕ 
ਸਿਧ ਜਨਮੈ ਹੈ।-ਜੈਮਨ ਜਤੀ-ਨਾਮ ਤਿਸ ਹ੍ਰੋਹੈਮਾਨਨੀਯ ਸਭਿਲੋਕਨਿ 
ਕਰਾ । ਬਚਨ ਸ਼ਕਤਿ ਸਰਿ ਗੁਨਨ ਬਡੇਰਾ? ॥ ੯॥ ਅਚਰਜ ਉਦੇ ਸਿੰਘ 
ਸੁਨਿ ਹਰੈ ਕੈ। ਬੂਬਨਿ ਕਰੇ ਅਪਨ ਹਿਤ ਪੈਕੈ“/ਸ਼ੀ ਪ੍ਭੁ!ਕੂਤ ਭਵਿੱਖਕਤ 
ਗਜਾਤਾ । ਜਥਾ ਬੱਦ੍ਰਿਫਲ ਕਰ ਪਰ” ਜਾਤਾ ॥ ੧੦ ॥ ਕਰਹੁ ਬਤਾਵਨਿ 
ਕਛ ਗਤਿ ਮੇਰੀ।ਕਹਾਂ ਜਨਮ ਕੌ ਧਰਿ ਹੋਂ ਫੇਰੀ?।ਪਿ੍ਯਸੇਵਕ ਤੇ ਸੁਨਤਿ 
ਉਚਾਰੀ । “ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ- ਕੀ ਸਿਰਦਾਰੀ” ॥ ੧੧॥ ਚਾਰ ਬਾਰ ਲੈ ਕਰਿ 
ਹੁਇ ਮਾਲਿਕ । ਕਰਹਿ ਰਾਜ ਭਾਰੀ ਮਹਿਪਾਲਕ। ਬਾਰ ਪੰਚਮੀ ਉ੫- 
ਜਹਿੰ ਤਬੈ । ਮੌਨ ਗ਼ਾਰਕੀ" ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਜਬੈ ॥ ੧੨ ॥ ਹੁਦਿ ਕਰਤਾਰ ਕੋ 
ਇਮ ਹੀ ਭਾਣਾ । ਰਾਜ ਖਾਲਸਾਂ ਕਰਹਿ ਮਹਾਣਨ! । ਇਮ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ 
ਚਵਿ ਕਰਿ ਚਲੋ । ਡੋਰਾ ਆਨਿ ਕਰਯੋ ਇਕ ਥਲੋ॥ ੧੩॥ ਕਰਮ ਕਰਮ ਮਗ 

- "ਸ਼ਰਧਾ ਵਧੀ ਤੇ । ?ਮੈ' ਤਯਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। “ਓਹੀ ਲੋ ਆ । #ਮਿੱਠੇ ਸਣੇ । "(ਬਾਕ) ਛੱਡ 
ਦਿੱਤਾ । ਭਾਵ ਅਪਣੀ ਬਾਬਤ । “ਹੱਥ ਤੇ ਧਰੇ ਏਰ ਵਾਂਡੂ । '(ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ) । ਰਾਜਾ ਯਾਂ 
ਸਰਦਾਰ ਹੋਕੇ । ਸੌ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਫਟ ਗੀ ਜ਼ਾਰਕੀ ਪਦ ਪਿਆਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਨ ਗ਼ਾਰਕੀ 
ਦਾ ਭਾਵ ਫਿਰੌਗੀ ਲਗਦ ਹੈ, ਮੈ ਸਾ: ਦੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਬੀ ਇਹੋ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਥਜ । ( ੫੬੦੦) ਰਿਤੁ ੫ ।ਅੰਸੂ੩੧, 

ਉਲੈਘ ਕਰਿ _ਆਏ। ਬਸਹਿ ਗ੍ਰਾਮ ਚਮਕੌਰ ਜਿਥਾਏ” । ਉੱਤਰ ਪਰੇ 

ਕਰਿਬੇ ਹਿਤ ਡੋਰਾ। ਆਇਓ ਸਕਲ ਵਹੀਰ ਪਿਛੇਰਾ ॥੧੪॥ ਸਗਲ ਤੁਰੈ- ' 

ਗਮ ਦਏ ਲਗਾਇ। ਤ੍ਰਿਣ ਢਾਣਾ ਆਨਜੋ ਸਮੁਦਾਇ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਸਭਿ- 

ਹਿਨਿ ਤਹਿ ਕਰਿਕੈ । ਭਈ ਜਾਮਨੀ ਸੁਪਤੇ ਪਰਿਕੈ ॥੧੫॥ ਰਾਤ ਪਾਛਲੀ 

ਜਾਗਨਿ ਕਰੇ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋ ਸਿੰਘਨਿ ਰਹੇ । ਸੱਦੂ ਮੱਦੂੰ” ਆਸਾਵਾਰ । 

ਕੀਰਤਨ ਕਰਤੇ ਰਾਗ ਸੁਧਾਰਿ ॥ ੧੬॥ ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨ ਕਰਜੋ ਪ੍ਰਭੁ ਬਿਰੇ। 

ਵਸਤੁ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਕੋ ਪਹਿਰਨ ਕਰੇ(ਭਈ ਪ੍ਰਾਤਪਿਖਿ ਬਲ ਅਭਿਰਾਮ । ਸਤਿ- 

ਗੁਰ ਕੀਨਸਿ ਤਹਾਂ ਮੁਕਾਮ ॥ ੧੭ ॥ ਦਿਵਸ ਚਵੇ ਤੋ ਸਿਖ ਸਮੁਦਾਏ । 

ਨਮੋ ਕਰਹਿ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਏ। ਜਹਿਂ ਜਹਿੰ ਸੁਧ ਹੋਈ ਜਿਸ ਗਾਉਂ । ਦਰ- 

ਸ਼ਨ ਹਿੜਦੋਂ.ਆਏ ਚਿਤ ਚਾਉ ॥ ੧੮॥ ਦੁਗਧ ਦਹੀਂ ਲੋ ਰਸਤ ਘਨੌਰੀ । 

ਅਰਪ ਉਪਾਇਨ ਬਹੁ ਤਿਸ ਬੋਰੀ । (ਪਸ਼ਚਮ ਦਿਸ਼ ਕੀ ਸੈਗਤਿ ਘਨੀ। 

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੁਧ ਇਤ ਕੀ ਸੁਨੀ” ॥ ੧੯ ॥ ਇਕ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਸੋ ਚਲਿ 

ਆਈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਈ । ਬਲਖ ਬੁਖਾਰਾ ਅਰੁ ਕੈਧਾਰ । 

ਗ਼ਜ਼ਨੀ, ਕਾਬਲ ਨਗਰ ਉਦਾਰ ॥੨੦॥ ਪੁਰੀ ਜਲਾਲਾਵਾਦ ਪਿਸ਼ੌਗਸਭਿ 

ਪੁਰਿ ਕੋ ਹ੍ਰੈ ਕੈ ਇਕ ਠੌਗਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਚਲੇ।ਆਇ ਗ੍ਰਾਮ 

ਚਮਕੌਰ ਸੁ ਮਿਲੋ ॥ ੨੨ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਸਭਾ ਲਗਾਇ । ਸੈਗਤਿ ਲੋ 
ਅਕੋਰ ਸਮੁਦਾਇ । ਅਰਪ ਅਰਪ ਕਰਿ ਪਗ ਸਿਰ ਧਰੈਂ । ਬੈਠਿ ਸਮੀਪ 

ਦਰਸ ਕੌ ਕਰੈਂ ॥੨੨॥ ਸਿੱਖ ਮੁਖੀ ਜੇ ਮੈਗਤ ਕੇਰੇਹਾਥ ਜੋਰਿ ਬੋਲੇ ਤਿਸ 

ਬੇਰੇ ।ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ | ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਓ ਭਲੋ । ਗੁਰ ਘਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੁਛ 
ਮਿਲੋ” ॥ ੨੩ ॥ “ਠਹਿਰਹੁੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਬਾਕ ਅਲਾਵਹਿੰ । “ਧਨ ਕੋ ਦੇਵੈਂਗੇ 

ਮਰਿਵਾਵੈ'ਮਰੰ”। ਸਨਿ ਸਿਖ ਤੂਸ਼ਨ ਭੇ ਧਰਿ ਤ੍ਰਾਸਾ-ਕਹਾਂ ਬਾਕ ਇਹ ਗੁਰੂ 

ਪ੍ਕਾਸ਼ਾ-॥ ੨੪ ॥ ਕਰ ਬਿਚਾਰ ਬੋਲੇ ਤਿਹ ਸਮੈ ।“ਦੋਹੁ ਹੁਕਮ ਖੈਦ ਕੋ 
ਹਮੈਂ“। ਅਰ ਬਖ਼ਸ਼ਹੁ ਜੀਵਨ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ।ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਸੈਗਤਿ ਪਰ ਤੁਸੀਂ 

॥ ੨੫ ॥ ਪੇਮ ਧਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਆਏ । ਚਾਹੈ' ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪਾਏ । ਸਫਲ 

ਕਜਿਸ ਬਾਵੇ' । “ਨਾਮ ਰਬਾਬੀਆਂ ਦੇ। =ਇਬੇ ਔਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਨੀ । $ਧਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ 

ਮਰਵਾਵਾਂਗੇ । ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਔੱਗੇ ਖੁੱ ਲ੍ਰੇਗਾ ਦੇਖੇ ਅੰਕ ੨੮। “(ਘਰ ਬਾਹਰਦੇ ਕੈਮ ਪੈਦੇ 

ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਓ । ਦੇਖ ਅਗੇ ਅੰਕ ੨੯। #ਪ:-ਕਰਿ। __7ਇੰਹ ਸੈ ਸਾਂਖੀ 

ਦੀ ੭੧ ਵੀ' ਸਾਂਥੀ ਹੈ । ਹੂੰ ਪਾ-ਧਨ ਕੋ ਦੇ ਵੈਰੀ ਮਰਫਾਵੈਂ'1 . 



ਰੀ ਹੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਸਜ। ___(੫੬੦੧) ____ਟੂਤ੫। ਲੰਸੂ ੩੧, 
ਬਿਲੋਕਨਿ ਅਹੈ ਤੁਮਾਰਾ । ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ॥ ੨੬॥ 

ਵੈਦ ॥ “ਬਰਸੈ ਬਾਦਲ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਿ ਜਲ ਲੇਯ ਨ ਖੇਤ । ਚਾੜ੍ਹਿਕ ਦੁਪਕਾ 
ਹੁਇ ਰਹੰਜੇ ਕਯਾ ਬਾਦਲ ਹੇਤ” । ਦਦਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹਿਤ ਬਨ ਰਹੈ 
ਸੂਦੇਤ” । ਰੀਗਾਂ ਪਾਪਾੰ ਦਰ ਹਿਤ ਕਜਾਂ ਨ੍ਰਾਇ ਅਵੇਤੌਂ। ਗੁਰੂ ਬਿਚਾਰਾ ਕਹਾਂ 
ਕਰੈ, ਸਿਖ ਫਸਿਆ ਏਤ । ਮੀਠਾ ਦੇਵੈ ਬਾਲ ਨੂੰ ਓਹ ਮਾਗੈ ਟੇਤ । ਘੜਾ 
ਲੱਜ ਹਥ ਖਸਮ ਦੇ ਕਗਾ ਕੂਪ ਨ ਦੇਤਿ੯ । ਬਾਪ ਮਾਇ ਹਿਤ ਕਯਾ ਕਰੇ ਸੁਤ 
ਦੇਤਿ ਨ ਭੇਤ? । ਲੀਪਨ ਹਾਠੈ ਦੋਸ਼ ਕਨਾ ਭੀਤ ਗਿਰਦੀ ਰੇਤ । ਅਣਕਾ ਜਲ ̀  
ਤਾ ਬੈਧੀਏ ਜਾਂ _ਬੈਧਨਿਕੇਤ੯ । ਧਨ ਵਡਿਆਈ ਦੇਇ ਕਿਸ ਖਰ ਧੂੜੀ 
ਲੋਤਿ"” । ਭਾੜ ਵਿਚਾਰਾ ਸੀਤ ਕਿਉਂ` ਜਾਂ ਬੁਲਕਾ ਦੇਤਿ"' । ਧੈਂਦੇ ਅਣਕੇ 
ਮਿੱਖ ਸੁਣ ਪਰਵਾਰ ਸਮੇਤ” । ਕਾਰੀਗਰ ਖਾਤੀ੯੧ ਕਤ” ਕਰੇ ਕਾਸ਼ਟ ਨਹੀਂ 
ਖੇਤ । ਨਦੀ ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਪੀਵੀਏ ਕੁਣੀਆ ਨਾਂ ਲੇਤ'£ । ਖਾਣਾ_ਕੀਕੂੰ 
ਪੱਕਣਾਂ ਜੇ ਅੱਗ ਨ ਨਿਕੇਤ।ਬਿਨਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੁੱਧ ਨਹਿ ਕਿਆ ਹਠ ਕਾ ਹੇਤ 
ਮਨ ਹੀ_ਦੱਗ _ਘੁਮਾਰ ਕਾ ਘੜਿ ਭਾਂਡੇ ਦੇੜਿ੯ । ਮੁਹ ਕਾ ਆਖਣ 

“ਰਾਵ, ਜੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੁ੫ ਰਹੇ ਭਾਵ ਮੂੰਹ ਬੈਦ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਬੱਦਲ ਦਾ ਹਿਤ ( ੍ਰਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਵਸਾਉਣ 
ਦਾ) ਕੀ ਕਟੇਗਾ । “ਚੰਦਨ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਵਾਂਸ ? ਦੇਤ ਰਹੇ (ਕਿ ਸੁਰੀਧੀ 
ਨਹੀਂ” ਲੋਣੀ ਤਾਂ ਚੈਦਨ ਕੀ ਕਟੇ । [ਬਨ=ਬੇਟ-ਵਾਂਸ]। ਵਰਗ ਦਾ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਦਾ 
ਹਿਤ ਕੀ ਕਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਚੇਤ ਰਹੇ ਭਾਵ ਗਾਫਲ ਕਰੇ । $ਇਸ ਨੋਕ ਦੇ 
ਪਦਾਰਬਾਂ ਵਿਦ । “ਭਾਵ, ਮਾਂ ਕੀ ਕਹੇ ਜੇ ਓਹ ਦੇਵੇ ਖੰਡ ਤੇ ਬਾਲ ਮੰਗੇ ਟੇਤ । $ਘੜਾ ਤੇ 
ਲੱਜ (ਜੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੋਕੇ) ਖਸਮ (ਵਹਾਵੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ) ਦੂਹ ( ਪਾਣੀ ) ਨਹੀਂ ਦੇ 
ਰਿਹਾ । “ਜੇ ਪੁੱਤ (ਆਪਣੇਂ ਦੁਖ ਸੁਖ ਦਾ) ਫੇਤ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆੰ ਦਾ ਹਿਤ ਕੀਹ ਕਰੇ । 
ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਜੇ ਢਹਿਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿ । ਦਜਲ ਅਰੇ ਅਣਕਾ (ਇਨ੍ਹ) ਤਾਂ ਬਨ੍ਹੀਏ ਜੇ ਘਰ ਬੰਨ੍ਹਣ 
ਦੀ (ਸਾਮੁੱਗ) ਦਵੇ ਤਾਂ । (ਅ) (ਹੜ੍ਹ ਦੇ) ਜਲ ਅਗੇ ਅਟਕ (=੬ਨ੍) ਤਾੰ ਪਾਵੇ ਜੇ ਘਰ ਏਨ੍ਹਣੇ 
(ਉਸਾਰ?) ਟੋਣ ਤਾਂ । (ਏ! ਜੇ ਘਰ ਵਿਚ ਬੰਧ (ਭਾਵ ਘੜਾ) ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਲ ( ਘਰ ਵਿਚ) ਰਖ 
ਸਕੀਏ । "ਜੇ ਖੇ” ਨੇ ਧੂੜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਲੇਠਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਡਿ”'ਈ ਤੇ ਧੈਨਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿਤੀ 
ਜਾਵੈ । ( ਅ) (ਉੱਤੇ ਲੱ ₹ ) ਧਨ ਦੀ ਵਭਿਆਈ ਕਿਸ ਖੇਤੇ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਜੈ ਉਹ (ਮਿੱਟੀ 
ਦੇ ਝੋਟੇ ਬੇ ਹਕ ਦੇ ਦਾ ਹੈ ਢ) ਪੱ ਥਲ “ਖਰ” ਦੀ ਥਾਂ “ਰਖ 
ਜਾਪਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਅਰਥ ਐਉਂ ੮ੋਊ:-ਜੇ ਧਨ ਨੂੰ ਮਿਟੀ ਵਿਚ ( ਦੱਬ ) ਰ੩ ਤਾਂ ਧਨ ਵਡਿ- 
ਆਈ ਕੀਟੂੰ-₹ ਵੇ $ "ਭੱਠ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਵੇ' ਠਟੇ ਜੇ (ਬੁਲਕਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ) ਬੁਲਕਾ ਦੇਈ 
ਜੱਦ ਹ ਤ। ਮਣ ਦੇ ਸਿੱਖਾ! ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਰ ਸਣੇ £ਧਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋ (ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ 
ਕਰੇ । “ਕਾਰੀਗਰ ਤ੍ਰਿਖਾਣ । "ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇਂ । (%) ਕੈਢੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । ੧ਪੰਬੇਧੀ 
ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਕੇ ਹ ਆਦੀ ਹੈ ਹਠ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ (ਭਾਵ ਹਠ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀ ਆ 
ਸਕਦੀ) । "੬(ਜੇ) ਘੁਮਾਰ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਵੇਲ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਹ ਓਹ ਭਾਂਤੇ ਘੜ ਸਕਦ੍ਰਾ ਹੈ, ਭਾਵ 
ਮਕਲਪ ਮੜ੍ਹ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਚੱਕ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਘੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ । ( ਅ) ਭਾਵ, ਜੇ 
ਘੁਮਾਰ ਦਾ ਮਨ ਦੱਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਘੜ ਸਕਦਾ । 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੬੦੨) ਰਿਦੂ ੫ । %; ੩੧. 

ਰੀਸ ਹੈਂ ਫਿਰਿ ਮਨ ਹੀ ਚੇਤਿ” । ਪਹਿਲ ̀ਸੌਗੇ ਗਤੀ ਗੁਰ ₹ਣਮ 

ਹੋੜ । ਕਰਮ ਕੜਾਕਾਂ ਹਾਬ ਕਾ ਮੁਹ ਮਾਦੈ ਸ੩੧। ਹਉ ਬਾਰ ਬਾਰ 

ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਿਹ ਮਰ ਮਨ ਨੇਤ ।' ੧ । 

ਚੌਪਈ ॥ 1ਨਿ ਸਿੱਖਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਿਚਾਰੀ । ਤੁਮਰੇ ਹਿਤ ਹਮ ਗਿਰਾ 

ਉਚਾਰੀ । ਠਹਿਰਹੁ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵਨ ਕਹਕੋ। ਇਹ ਤੁਮ ਅਰਥ ਨ ਉਟ 

ਮਹਿ ਲਹਜੋ ॥ ੨੭ ॥ ਦੇਹਿ ਮੁਕਤਿ ਧਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭਲੋ“। ਇਹ ਭੀ 

ਅਰਬ ਨ ਮਤਿ ਮਹਿ ਮਿਲੋ ।-ਮਰਵਾਵਹਿੰਗੇ-ਕੀਨ ਉਚਾਰੇ। ਅਰਥੱ:- 

ਕਿ ਕਾਟਹਿੰ ਜਨਮ ਤਮਾਰੇ ॥ ੨੮ ॥ ਘਰਿ ਕੋ ਹੀ ਪੈਦਾ ਤੁਮ ਚਹਿਯੋ । 

ਅਜਹੂ ਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਮ ਕੌ ਰਹਿਯੋਂ। ਤਊ ਨ ਸਹਿੰਸਾਂ ਉਰ ਮਹਿ ਧਰੋ । 
ਬਿਲਮ ਕਛੂ; ਨ ਉਤਾਵਲ ਕਰੋ ॥ ੨੯॥ ਪਰਚੋ ਸ਼ਬਦ ਸਾਬ ਲਿਵ- 
ਲੀਨ । ਹਰਿ ਕੀਰਤਨ ਤੁਮਕੋ ਗੁਰ ਦੀਨ । ਤਾਰਹਿਗੋ ਜਗ ਸਿਦਕ 

ਤੁਮਾਰਾ । ਰਹਹੁ ਸੁਚੇਤ” ਸੁ ਹੁਕਮ ਉਚਾਰਾਂ ॥ ੩੦ ॥ “ਹਮ ਭੀ ਨਦੀ ਨ 

ਉਤਰਹਿੰ ਪਾਰ । ਬੰਸ ਹੈਂ ਆਨੰਦ ਪੁਰੀ ਉਰਾਰ । ਸ਼੍ਰੀ _ਅੰਮ੍ਿਤਸਰ ਪਹੁੰ- 
ਚਹੁੰ ਨਾਂਹਿ। ਰਹੈਂ ਉਰੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ਨਿ ਮਾਂਹਿ ॥ ੩੧॥ ॥ ਵਦ॥ 

ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਮੈਗਤੀ ਨਾਵੈ ਸਭਿ ਨਿੱਤ । ਛੇ ਜੋਜਨ ਰ੍ਰਰ ਨਗਰ ਵਸ ਹਮ 

ਆਵਹਿੰ ਮਿੱਤ੯ । ਬੈਠ ਦੁਲੀਚੇ ਚਮਰ ਢੁਲ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤ" । ਸਿੰਘ 
ਲਾਖ ਦਸ ਏਕਠੇ ਗਜ ਬਾਜ ਸਮੇਤ । ਲੂਟ ਪਿਆਰੀ ਮੇਰਿਆਂ ਘਰ 'ਧਨ 

ਕਾ ਖੇਤਾਂ । ਸਭ ਸੈਗਤ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੈ ਕੋ ਕਠੇਂ ਨ ਛੇਤ”।ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੋ 
ਹਦ ਅਲ ਚ ਮਹ ਗਤ ) ਮਨ ਵਧ ਵਡ ਹਲਾਤ 
(ਐ ਸੂੰਟੇਂ ਕਹਿਣਾ ( ਤਾਂ ) ਰੀਸ ਮਾਤਰ ਹੈ (ਇਸ ਨੂੰ) ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ । 
੨ਪਹਿਲਂ ਸੈਗਤ ਨੇ ਮੰਗਿਆ (ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਦਾ) ਦੇਣ ਵਿਚ ਹਿਤ ਟ ਟੋਇਆ (ਤਦੋਂ”””)। ੧(ਅਪਨੇ 
ਹੀ) ਕਰਮ ਦਾ ਤਮਾਚਾ (ਅਪਣੇ) ਟੱਥੀਂ (ਪਰੋ) ਮੂੰਹ ਟ ਮਾਰਕੇ (ਮੁੰਹ) ਏੱਗਾ (ਕਰ ਲਿਆ) । 
€ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਿਤ ਯਾਦ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਦਣੋ ਹਾਂ(ਅ) ਜਿਸ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ” 
ਪਜੋ ਧਨ ਦੇਣਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੇ ਮੁਕਤਿ ਟੂਪੀ ਧਨ ਦੇਣਾ ਕਿਹਾਂ ਸੀ#(ਉਸਦਾ ਇਹ)ਅਰਬ ਸੀ ਕਿ । 
?ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਘਰ ਦਾ €ਦਾ ਹੀ ਚਾਹਿਆ; ਅਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ( ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਬਾਧਕ ) 
ਬਾਕੀ ਹੈ। “ਵੜੀ ਦੇਰ ਹੈ । ੯. ਤਦੋਂ ਅਸੀਂ) ਹ ਮਿੰਤ੍ਹ ਆਵਾਂਗੇ । ““ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ""(7 ਰੇ 

__ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨਾਂ ਧਨ ਟੋ ਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਟੋ' ) ਘਰ ਧਨ ਦਾ ਏ੩ ਟੋਵੇਗਾ ਤੇ ( ਧਨ ) 
ਲੂਟਾਉਣਾ ਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਦੋਵੇਗਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਟੋਣਗੇ ਓਹ ਬਜੇ ਦਾਨੀ 
ਹੋਣਗੇ । (ਅ) “ਹੇ ਨੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ! ਇਹ ਅਰਬ ਲਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਟੱਧ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਧਨ ਦਾ ਖੇਤ ਟਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਗੀਹ ਲੌੜ ਹੋਉ $ “ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ । ਵਪਾ:=ਆਖਣ ਹੀ ਸਹੈ । 



ਮਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜੇ । (੬੦੩) ___ਰਿਟੁ੫।ਅੰ੩੨. 
ਉਦੇ ਸੰਘ ਫਿਤਕਾਰੀ ਫੇਤ” । ਭਾਣਾ ਮੈਂਨਿਆੰ ਸੀਸ ਪਰ ਹੋਇ ਜੀਵਨ _ 
ਜੇਤਿ॥ ੨ ॥ 

ਚੌਪਈ । ਇਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬਾਕ ਸੁਹਾਏ ॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸਿਖ ਮਨ ਮਹੁੰ 
ਪਛੁਤਾਏ ।-ਗੁਰ ਕੋ ਬਾਕ ਨ ਉਚਿਤ ਹਟਾਵਨ । ਮਾਨਹਿਂ ਸ਼ਰਧਾ ਜੁਤਿ 
ਸੁਖ ਪਾਵਨ ॥੩੨॥ ਅਪਨੋ ਹਿਤ`ਮਾਨਨ ਮਹਿੰਦ ਜਾਨਹਿਮਮਹਾਂ ਅਹਿਤ 
ਜੇ ਮੋਰਨ ਠਾਨਹਿੰ“ਸਕਲ ਖਾਲਸੇ ਗੁਰ ਬਚ ਸੁਨੌ । ਦਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ 
ਲਖੀ ਨ ਗੁਨੋਂ“ ॥ ੩੩ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਬਾਸ ਕੀਨ ਚਮਕੌਰ । ਸੈਗਤਿ ਘਨੀ 
ਬਸੀ ਤਿਸ ਠੌਰ । ਆਨੰਦਪੁਰਿ ਮਹਿ ਸੁਧਿ ਜਬਿ ਗਈ । ਸੈਨਾਂ ਸਿੰਘਨ 
ਆਵਤਿ ਭਈ॥੩੪॥ ਅਪਰ ਸਮਾਜ ਘਨੇ ਚਲਿ ਆਯੋ। ਜੋ ਜੋ ਚਹਿਯਹਿ 
ਸੋ ਮੰਗਵਾਯੋ । ਡੇਰਾ ਭਯੋ ਗੁਰੂ ਕੋ ਭਾਰੀ । ਰਾਖੇ ਦੂਤ ਲਗਾਇ ਪਹਾਰੀ”॥ 
੩੫ ॥ਚਿਤਵਤਿ ਦ੍ਰੈਸ਼ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸੈਗ ।-ਸੈਨਪ ਤੁਰਕ ਕਰਹਿ ਕੋ ਜੰਗ”-1 
ਕਰਤੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੀਖਨ ਸਦਾ ।-ਕੋ ਉਮਰਾਵ ਲਰਾਵੈ' _ਕਦਾ-॥ ੩੬ ॥ 
ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਪੰਚਮ ਰੁਤੇ 'ਮੈਂਗਤਿੰ ਪ੍ਰਮੈੰਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਏਕ ਵਿੰਸਤੀ 
ਸੰਸ॥ ੩੧॥ ੩ ੨. [ਸੈਦਾ ਬੇਗ ਸ਼ਰਨ ਆਯਾ] । 
ਦੌਹਚਾ ।ੰ ਦੈ ਉਮਰਾਵ ਲਹੌਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਮਗ ਜਾਤਿ । ਭੀਮ ਚੋਦ 
ਸੁਨਿ ਬਾਤ ਕੋ ਘਾਤ ਜਾਨਿ ਭਲਿ ਭਾਂਤਿ॥੧॥ਤੌਪਈ॥ਆਦਿਕ 
ਹੈਡੂਰੀ।ਸਭਿ ਕੇ ਸੇਗ ਗਿਨੀ ਬਿਧਿ ਰੂਰੀ“ਔਚਕ ਆਨਿ ਬਨੀ ਕਤੋਂ ਟਰੋ। 
ਤੁਰਕ ਲਰਾਵਹੁ ਆਪ ਨ ਲਰੋ॥ ੨॥ ਕੋਤਿਕ ਦਰਬ ਦੇਉ ਉਮਰਾਊ । 
"ਫਤਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਹ ਕਰੇਗਾ ਭਾਵ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ । (ਅ) ਫਿਟਕਾਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 
ਨੂੰ ਫਤਹ ਕਰੇਗ।”(ਉਦੇ ਸਿਘ) ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿੱਤਣ 
ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ 68 ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਜ ਜੱਧ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਚਮਕੌਰ ਤ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਂ 
ਜੁੱਧ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੋਏ ਸੀ । (ਅ) ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਣਾ /ਨ ਲਿਆ ਹੈ ਉਨਾਂ ਨੇ 
ਜੀਵਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ । ੧(ਬਚਨ) ਮੰਨਣ ਵਿਚ । “ਜੇ ਮੋੜਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ । “ਗੁਰਾਂ- 
ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਲਖ ਲਿਆ (ਤੇ ਜਾਣ ਲਿਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ) ਨਿਰਗੁਣੇ ਹਾਂ। (ਅ) ਗੁਰਾਂ ਦੀ 
ਦਾਤ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਮਬ ਨਾਂ ਸਕੇ । 5£ਹੀਏ'।'“ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ । "ਕੋਈ ਤੁਰਕ ਸੈਨਾਂ- 
ਪਤੀ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਜੈਗ ਕਰੇ । ੯ਭਾਵ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸਦਾ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ 
ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਨੈਨਾ ਪਤੀ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਲਤੇ । (ਅ)"ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ (ਤੁਰਕ) ਉਮਰਾਵ ਨਾਲ 
ਲੜਾ ਦੇਈਏ ਗੂਾਂ ਨੂੰ । 

ਸਂਪ£=ਦੇਤ। _1ਪਾ:-ਅਪਨੇ ਹਿਤ । _ਤ੍ਰੰਸੋਂ ਸਾਥੀ ਦੀ ੨੦ ਵੀਂ ਸਾਂਥੀ ਚਲੀ । 
ਓਪੁਰਾਤਨ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਪਾਠ 'ਭੂਪਵੰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰਲਿਆਂ ਤੇ ਭੀਮ ਚੈਂਦ ਹੈ । ਹੰਡੂਰ 

ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਭੂਪ ਚੋਦ ਸੀ । 



ਮਰ ਘੂਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । (੫੬੦੪) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰ ੩੨, 

ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਿ ਬਾਹਰ ਪਰਬਾਉ' । ਨਹੀਂ ਦੁਰਗ ਬਡ ਕਾਰਨ । 
ਬੋਰੇ ਸਿੰਘ ਧਰੇ ਹਥੀਆਰਨਿ ॥੩॥ ਆਪ ਆਪਨੇ ਅਹੈਂ ਟਿਕਾਠੋ”। 
ਸੋ ਨਹਿ ਪਹੁੰਚ ਸਕਹਿਂ ਤਿਸ ਬਾਨੋ”। ਭੇੜ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਬਨ ਜਾਇ । 
ਕੌਨ ਲਰੈ ਤੁਰਕਨਿ ਅਗਵਾਇ ॥੪॥ ਲੁਟ ਜਾਵਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੌ ਡੇਰਾ । 
ਕਿਮ ਹੂੰ ਬਚੈ ਨ, ਹੁਇ ਭਣ ਭੋਰਾ । ਹਤਯੋ ਜਾਇ ਗੁਰ ਕਿਧੋਂ ਪਲਾਏ । , 
ਹਮਰੀ ਬਾਤ'ਭੱਲੀ ਬਨਿ ਜਾਏ॥੫॥ਨਹਿੰ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਕਰਹਿ ਬਿਗਾਰਾ% 
ਹਮਰੋ ਫੈ ਹੁਇ ਸਾਰ? । ਇਮ ਗਿਨਿ ਸਭਿਨਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਠਾਏ । 

ਮਿਲੋ ਪੰਥ ਮੰਹੇ ਹੁੰਦ ਅਗੁਵਾਏ ॥੬॥ ਸਭਿ ਰਾਜਨ ਕੌ ਕਹਜੋ ਸੁਨਾਯੋ । < 

ਬੁਰਜ ਨ ਦੁਰਗ ਅਟਾ ਤਿਸ ਠੌਰ"। ਥਲ ਮਦਾਨ ਮਹਿ ਉਤਰਜੋ ਡੋਰਾ। 
ਪਰਹੁ ਅਚਾਨਕ ਲੀਜੈ ਘੇਰਾ?' ॥ ੯ ॥ ਸੈਦਾਬੇਗ ਏਕ ਕੌ ਨਾਉਂ । 
ਅਲਫ਼ਖ਼ਾਨ ਦੂਸਰ ਉਮਰਾਉ। ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਦੌਨ ਲੋਭ ਕੇ ਪ੍ਰੋਰੇ। ਤਿਸੀ ਮੰਥ 
ਮਹਿ ਪਾਇਨ ਗੇਰੇ'%। ੧੦॥ ਸਤੁੱਦ੍ਵ ਉਲੰਘਿ ਆਇ ਦਲ ਸਾਰਾ। ਸੁਨਯੋ 
ਖਾਲਸੇ ਬਜਤਿ ਨਗਾਰਾਂ । ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਇਕ ਨਰ ਚਲਿ ਆਯੋ । ਦਲ 
ਮਹਿੰ ਹੁਤੋ" ਭੇਤ ਸਭਿ ਲਯਾਯੋ ॥ ੧੧ ॥ ਗਬ ਜੋਰਿ ਗੁਰ ਸਾਥ ਉਚਾਰਾ । 
ਓਕਿਮ ਨਚਿੰਤ ਪ੍ਰਭੁ ! ਡੇਰੋ ਡਾਰਾਂ ? ਤੁਮਪਰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਵਾਰ । ਦੋ 
ਉਮਰਾਵ ਆਇ ਰਿਸ ਧਾਰਿ ॥ ੧੨॥ ਪ੍ਰੇਰਿ ਗਿਰੇਸ਼ੁਰ”" ਇਤ ਲੋ ਆਏ । 
ਸਾਵਧਾਨ ਪ੍ਰਭੁ ਰਚਉ ਉਪਾਏ।ਮੈ' ਰਾਵਰਿ ਸਿਖ ਸੁਨਿਕੈ ਧਾਯੋਆਨਿਭੇਤ 
ਗਨ ਰਿਪੁਨਿ" ਬਤਾਯੋ'॥੧੩॥ਸੁਨਿ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਹੁਕਮ ਉਚਾਰਾ। “ਦਿਹੁ 
ਬਜਾਇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ। ਡਾਲਿ ਹਯਨਿ ਪਰ ਜ਼ੀਨ ਉਤਾਲੇ । ਤੁਪਕ' 
ਖੜਗ ਧਨੁ ਢਾਲ ਮੈਭਾਲੇ ॥੧੪॥ ਸਾਵਧਾਨ ਹਰੈ ਰੋਕਕੋ ਆਗਾ"।ਸਿੰਘਨਿ 
"ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ (ਅਨੰਦ) ਪੁਰੇ ਬਾਹਰ ਪਰਾਈ ਬਾਂ ਵਿਚ ਹਨਂ । "ਫਿਕਾਨੇ ਹਨ (ਸਿੰਘ । "ਭਾਵ 
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ/ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗ/“ਐਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ। 5ਲੁਧਿਆਣਾ । 

“ਪੱਤਣ । “ਭਾਵ ਗੁਰ੍ਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਓਥੇ ਬੁਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ' ਤੇ ਕੋਈ ਅਣਾਰੀ 
ਵੀ ਨਹੀਂ । ੯ਮਦਾਨੇ ਬਾਂ ਉਤਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਭੇਰਾ।'ਪੋਰ ਧਰੇ । ""(ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ) ਦਲ ਵਿਚ 

ਸੀਗਾ । “ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇਵੇਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੇਤ । "$ਟੋਕੇ ਅੱਗਾ ਰੋਕਿਓ । 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਤਾਂਪ ਇਰਜ। ___. (੫੬੦੫) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰ; ੩੨, 

ਰਿਦੈ ਬੀਰ ਰਸ ਜਾਗਾ । ਦਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋਠਹੁੰ ਹੋਏ । ਗੋਚਰ ਢ੍ਰਿਸ਼ਵਿ 
ਪਰਸਪਰ ਦੋਏ॥ ੧੫ ॥ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰੀ ਇਕ ਉਮਰਾਵ । ਸੈਦਾਬੇਗ ਜਿਸੀ 
ਕੋ ਨਾਵ । ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਚਲਾਈ । ਤਤਛਿਨ ਰਿਦੇ 
ਸੁਮਤਿ ਹੁਝਇਆਈ॥ ੧੬॥ ਜਾਗ ਪਰੈ ਪੂਰਬਲੇ ਭਾਗਾ । ਸੁਖਤਿ ਉਠਜੋ 
ਜਿਮ ਲਗ ਅਨੁਰਾਗਾ” । ਜੇਤਿਕ ਚਮੂੰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਹੁਤੀ । ਸਭਿ ਕੀ ਅਪਨ 
ਸੈਗ ਕਰ ਮਤੀ ॥ ੧੭ ॥ ਜੇਤਿਕ ਹੁਤੀ ਸ਼ਾਹ ਦਿਸ਼ ਕੋਰੀ । ਸਭਿ ਕੋ 
ਤਕਾਗ ਕੀਨ ਤਿਸ ਬੇਰੀ । ਪ੍ਰਿਥਕ ਹੋਹਿ ਦੁੰਦਭਿ ਬਜਵਾਯੋ । ਸਨੇ ਸਨੇ 
ਸੈਗ੍ਰਾਮ ਮਚਾਯੋ ॥ ੧੮ ॥ ਜਬਿ ਘਮੰਡ ਕੀ ਮਚੀ ਲਰਾਈਜ੍ਰਾਲਾ ਬਮਣੀ" 
ਬਿੰਦ ਚਲਾਈ । ਵੇਰਿ ਹਯਨਿ ਕੌ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਹਾਰੈ।ਤਥਾ ਤੁਰਕ ਸਨਮੁਖ ਹ੍ਰੈ 
ਮਾਰੈ ॥ ੧੯ ॥ ਸੁਭਟ ਤੁਰੈਗ ਅੰਗ ਲਗ ਗੋਰੀ । ਗਿਰਹਿੰ ਧਰਨ ਪਰ ਮੁਖ 
ਨਹਿੰ ਮੋਰੀ । ਦਿਸ਼ ਦੋਇਨਿ ਤੇ ਟਿਕੀ ਲਰਾਈ। ਅਵਲੋਕਹਿ ਥਿਰ 
ਹੋਇ ਗੁਸਾਈ ॥ ੨੦ ॥ ਨਹੀਂ' ਪ੍ਰਹਾਰ ਸਰਨਿ ਕੋ ਕਰੈ” । ਗਾਵੇ ਹੋਇ" 
ਖਾਲਸਾ ਲਰੈ । ਕਿਤਕਿ ਬੇਰ ਜਬਿ ਲਰਤਿ ਬਿਤਾਈ ।ਸੈਦਾਬੇਗ ਚਹੈਸ਼ਰ- 
ਨਾਈ੯।੨੧॥ਤਜਿ ਤੁਰਕਨਿ ਕੇ ਦਲ ਕੌ ਸਾਬ'। ਮਿਲਯੋ ਖਾਲਸੇ ਸਨ. 
ਕਹਿ ਗਾਥ''।ਜਿਮ ਤੁਮ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਡੋਰੇ । ਤਥਾ ਪਿਖੀਜੈ ਮੋ ਕੋ ਚੇਰੇ 
॥ ੨੨॥ ਜੈਗ ਜੀਤਿ ਕੈ ਮਿਲਿਹੌ' ਫੇਰ'। ਇਮ ਕਹਿ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਭਯੋ 
ਦਲੋਗ ਸਿੰਘਨ ਤੇ ਆਰੈ ਹੁਇ ਲਰਿਓ। ਗਨ ਤੁਰਕਨ ਕੌ ਮਾਰਨ ਕਰਿਓ 
॥ ੨੩॥ ਅਲਫ਼ ਖ਼ਾਨ ਪਿਖਿ ਕਰਿੰ ਬਿੱਪ੍ਰੀਤ ।-ਸਾਥੀ ਫਟੜੋ ਕਹਾਂ ਅਬਿ 
ਜੀਤਉ-ਸਨੇ ਸਨੋ ਨਿਜ ਸੈਨ ਹਟਾਈ। ਤਊ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਤਿ ਜਾਈ ॥ 
੨੪ ॥ ਸੈਦਾਬੇਗ ਸਿੰਘ ਮਿਲਿ ਸਾਰੇ। ਦੁਰ ਭਜਾਵਤਿ ਲਗ ਬਹੁ ਮਾਰੇ । ਲੋ 
ਕਰਿ ਫਤੇ ਹਟੇ ਪਸ਼ਚਾਤੀ । ਤੁਰਕ ਪੁੰਜ ਕੇ ਬਨ ਕਰਿ ਘਾਤੀ॥੨੫॥ ਜਹਾਂ 
ਖਲੋ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਧੀਗ ਉਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਧਰਿ ਪਹੁੰਚੇ ਤੀਗ ਸੈਦਾਬੇਗ ਉਡਰਿ 

੧ਦੋਵੇਂ (ਦਲ) ਇਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਦਿੱਸ ਪਏ । “ਮਨੋਂ ਪੇਮ (ਅਗੇ ਹੀ) ਲਗਿਆ ਦੋਇਆ ਸੀ, 
(ਤੇ ਨੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਹੁਣ) £ਤ' ਜਾਗ.ਉਠਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਪਣੇ ਨਾਲ 
ਰਲਾਕੇ । “ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮਚੀ । “ਬੰਦੂਕਾਂ । $ਭਾਵ ਸੂਰਮੇ ਮੂਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ । 
?(ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੀ) ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ੯ਤਕੜੇ ਹੋਕੇ । ੯ਸ਼ਰਨ_ ਆਇਆ 

ਚਾਹੇ । "ਦਲ ਦਾ ਮੈਗ ਤਜਕੇ । "ਅਪਣਾ ਹਾਲ ਕਹਿਕੇ । "“ਮਿਲਾੰਗਾ ਵੇਰ (ਕਲ.ੀਧਰ 
ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਸੀਸ ਟਿਕਾਵਣ ਹਿਤ) । "5ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤਕ ਭਜਾਏ ਤੇ ਮਾਰੇ । 



ਪੂ ਗੁਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ , ( ੫੬੦੬) ਰਿਤੁ ੫ । ਅਮ ੩੨. 

ਹਯ ਤਰੇ । ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਬੈਦਨਾ ਕਰੇ॥ ੨੬॥ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ, “ਉਮਰ ਬਰ 
ਕਰਾਰ'। ਮਿਲੋ ਸੁ ਖੂਬ ਈਨ ਤਕਰਾਰ”'।ਸੈਦਾਬੇਗ ਸਮਝ ਤੂੰ ਬੇਗ ਅਹੋ 
ਕੈਧਾਰੀ ਬਾਂਧਹੁ ਤੋਗ਼॥੨੭॥ ਪੂਰਬ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤੁਮ ਮਿਲੋ । ਸੇਵਾ ਕਰੀ 
ਹਤੀ ਤਬਿ ਭਲੋ! । ਤਬਿ ਹਮ ਤੋ ਸੋਂ ਇਮ ਕਹਿ ਗਏ ।-ਕਬਹਿ ਬੁਲਾ- 
ਵਹਿੰਗ ਹਿਤ ਕਿਏ“ ॥੨੮॥ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬਿਲੋਕਨ ਕਰੈਂ ਤਿਹਾਰੋ । ਤਬਿ ਪਰ- 
ਖਹਿੰਗੇ ਜਥਾ ਉਚਾਰੋ-। ਪਰਚਾ ਪ੍ਥਮ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਕੀਆਂ । ਪਾਛੇ ਇਸ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦੀਆ ॥ ੨੯ ॥-“ਤੁਪਕ ਕਮਾਇਲ ਕਰਾਮਾਤ। ਚਿਨ ਖੋਰ 
ਖਿਲਸ ਜੱਨਾਤਿ”-।ਏਤੀ ਬਾਤ ਗੁਰੂ ਜਥਿ ਕਹੀ ।ਸਮਝਜਯੋ ਮੁਗ਼ਲ ਰਿਦੇ 
ਤਬਿ ਸਹੀ ॥ ੩੦ ॥ ਪਰੋ ਅਗਾਰੀ ਦੌਡ ਸਮਾਨ।ਓਰਾਖਿ ਰਾਖਿ ਮੁੜ ਪੀਰ 
ਮਹਾਨ !ਰਾਵਰਿ ਦਰਸ ਸੁਨੋ ਬਚ ਜਬੈ । ਪੂਰਬ ਸਿੰਮਤ ਭੀ ਅਬਿ ਸਬੇ 
॥੩੧॥ ਭਈ ਸ਼ਕਤਿ ਮੁੜ ਬਿਖੈ ਬਿਸਾਲ। ਰਖਹੁ ਪੀਰ ਜੀ ! ਲੋਹ ਸੈਭਾਲ। 
ਜਿਤਿਕ ਪ੍ਰਥਮ ਕੀਦਬਾਤਿ ਉਬਾਚੀ । ਸਭਿ ਜਾਨੀ ਮੈ' ਬਿਤੀ ਸੁ ਸਾਚੀ? ॥ 
੩੨॥ ਦੇ ਯੰਰਜ ਤਬਿ ਪ੍ਰਭੁ ਢਿਗ ਰਾਖਾ । ਜਿਸਕੋ ਨਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਅਭਿ- 
ਲਾਖ । ਮੁਗ਼ਲ ਪ੍ਰਮੋਦ'" ਘਨੋ ਉਰ ਪਾਯੋ । ਜੇਤਿਕ ਡੇਰਾ ਸਕਲ ਲੁਟਾਯੋ 
॥੩੩॥ ਸਭਿ ਕਿਛ ਤਕਾਗਿ ਰਹਜੋ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਸ -ਹੁਇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਖ-ਲਾਗੀ 
"ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ । “ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਇਕਰਾਰ (ਮੂਜਬ) ਢੌਰੋ ਮਿਲੇ ਹੋ । ਵਛੇਤੀ ਸਮਝ । 
ਤੂੰ ਕੰਧਾਰੀ ਸੇਂ ਤੇ ਤੇੜ ੬ਨ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈ" । <ਕਦੀ ਫ਼ੇਰ ਸੇਦਾਂਗੇ ਪੇਮ ਕਰਕੇ । <ਤਦੋ' ਨਾਮ 
ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ । ”ਜੇ ਤੁਪਕ ਪਾਠ ਸਹੀ 
ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਅਰਥ ਐਉਂ ਹੋਸੀ:-ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਯਾ ਕਮਾਲ (ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਮ 
ਨੂੰ) ਕਰਾਮਾਤ (ਸਮਬਣ)(ਅ)ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਕਮਾਲ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ।ਇਸ ਕਮਾਲ ਵਾਲੈਨੂੰ)ਕਿਹੜੀ 
ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ (ਮਿਲੇਗੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿ) ਬਹਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀ(ਭਾਵ ਦੁਇ ਮਿਲਨਗੀਅ', ਦੋ ਸਤ 
ਤਾਂ ਅਸ਼ ਅਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਮਾਲ ਤੇ, ਤੇ ਕਮਾਲ ਟੌਣ ਕਰਕੇ 'ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਸ਼ੂਰਬੀਟ 
ਸੁਰਗਾੰ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ)[ ਫਾ:,ਚਿਨ=ਚਿਹ ਨਾ=ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ । %:, ਖ਼ੋਰ=ਨੇਕੀ।ਖਿਲਿਸ= 
ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ, ਦੇਸਤੀ । ਜੱਨਾਤ=ਜੱਨਤ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ, ਸੁਰਗਾਂ]। (£) ਸੋ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ 
ਤੁਬਕ।ਅਰਥ ਫਿਰ ਐਉਂ ਬੀ ਲਗਦਾ ਹੈ:-(ਕਿ ਤਦੋਂ) ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ,ਤੁਸਾਂ ਵਿਚ)ਕਰਾਮਾਤ 
ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ । ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀ' (ਸਿਵਾ ਆਪਦੀ)੮ਸਤੀ ਦੇ,(ਇਨਸਾਨ ਕੀਹ)ਜਿੰਨਾਂ ਤਕ 
(ਏਹ ਗਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ) [ਤੁਬਕ=ਤੁਵ /ਕ=ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ] । “ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ । ੯ਪਿਛਲੇ 
ਜਨਮ ਦੀ । ਖੁਸ਼ੀ । “ਪਾ:=ਲੀਨ ਤਕਰਾਰ । ਪੁਨਾ:-ਮਿਲੇ ਸੁ ਖੂਬ ਤੁਮ ਈਕਰਾਰ । 
ਸੋ ਸਾ: ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ; ਮਿਹ ਖੂਬ ਈਨ ਤਕਰਾਰ । ਹੱਸੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ:- 
ਬਾਂਗ ਮੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਥੀ । 



£] ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ । _ (੫੬੦੭) __ ਰਿਤੁ ੫। ਅੰ ੩੩. 
ਆਸ । ਸਗਲੇ ਤੁਰਕ ਗਏ ਜਥਿ ਦੂਰ । ਉਤਰੇ ਡੋਰੇ ਬਿਥੈ ਹਜ਼ੂਰ” ॥੩੪॥ 
ਖਾਨ ਪਾਨ ਦਾਨਾ ਤ੍ਰਿਨ ਪਾਇ । ਬਸੇ ਨਿਸਾ ਪੂਰਬ ਕੀ" ਥਾਇ । ਭਈ 
ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਕੂਚ ਕਰਿ ਦੀਨ । ਸੈਦਾਬੇਗ ਹਕਾਰਨਿ ਕੀਨ ॥ ੩੫ ॥ ਬਖਸ਼ੇ 
ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਰ । ਚਵਿ ਤੁਰੇਗ ਪਰ ਮੁਦਤਿ ਬਡੇਰ । ਚਲਯੋ ਮੈਗ 
ਮਿਲਿ ਸਿੰਘਨਿ ਸਾਬ । ਗਮਨੇ ਆਨਦਪੁਰਿ ਦਿਸ਼ ਨਾਥ ॥ ੩੬ ॥ ਸਗਲੋਂ 
ਪੰਥ ਉਲੈਘਨਿ ਕਰਿਓ । ਦੰਦਭਿ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੋਨ ਮਹਿ ਪਰਿਓਂ । ਪੁਰਿ ਜਨ 
ਸੁਨਿਕੈ ਬਹੁ ਅਹਿਲਾਦੇ।ਨਿਕਸੇ ਚਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ॥੩੭॥ਮਿਲਿ ਮਾਨਵ 
ਸਭਿ ਵਹਿਰ ਪਧਾਰੇ । ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤਿ ਬੈਦਨਾ ਧਾਰੇ । ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 
ਪ੍ਰਭੁ ਸਭਿ ਪ੍ਰਤਿ ਗਾਏ। ਮਿਲੋ ਅੱਗੂ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ॥ ੩੮ ॥ ਅਨਿਕ 
ਬਿਧਿਨਿ ਕੀ ਅਰਪਿ ਉਪਾਇਨ । ਪਰਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਇਨਿ । 
ਅੱਗੂ ਆਇ ਸਭਿ ਮਿਲਿ ਨਰ ਹਰਖਪੁਰਿ ਮਹਿ ਬਰੇ ਪੁਸ਼ਪ ਗਨ ਬਰ੩॥ 
੩੯॥ ਗਏ ਤਰੈਗਮ' ਪੰਥ ਬਜਾਰੇ । ਸਗਰੇ ਨਰ ਬੈਦਨ ਕਹੁ ਯਾਰੇ । 
ਉਤਰ ਪਰੇ ਨਿਜ ਮੰਦਰ ਗਏ । ਪ੍ਰਥਮ ਮਾਤ ਕੋ ਬੈਦਨ ਕਏ ॥ ੪੦॥ 
ਆਸ਼ਿਖ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰ ਕਰ ਵੇਰਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਉਰ ਅਨੰਦ ਬਡੇਰ॥ਬੋਠਨ 
ਕੋ ਸਥਾਨ ਪੁਨ ਗਏ । ਰੁਚਿਰ ਪ੍ਰਯੋਕ ਡਸਾਵਨਿ ਕਏ ॥ ੪੧ ॥ ਦਿਨ 
ਕੋਤਿਕ ਪੁਰਿ ਬਸੇ ਗੁਸਾਈ । ਸੈਗਤ ਚਲੀ ਆਇ ਸਮੁਦਾਈ । ਦਰਸ਼ਨ 
ਕਰਹੈ ਕਾਮਨਾ ਪਾਵ।ਹੋ। ਬਸਹਿੰ ਨਿਕਟ ਪੁਨ ਸਦਨ ਸਿਧਾਵਹਿੰ ॥੪੨। 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰ ਥੇ ਪੰਚਮ ਹੁਤੇ'ਸੇਦਾਬੇਗਾਪ੍ਰਮੰਗ ਬਰਨ? ਦੂ ੍ੰਸਤੀ ਅੰ:॥੩ ੨॥ 

੩੩, ਇਕ ਇਜ ਦੀ ਇਸਟ੍ਰ] ਪਠਾਨ ਨੈ ਖੋਹੀ , । 
ਦੋਹਰਾ॥ਸੈਦਬੇਗ ਤੇ ਸਬਿ ਸੁਨਕੋ ਗਿਰਈਸ਼੍ਰਰਨ“ਬਿਤਾਂਤ । “ਸੈਨ ਗੁਰੂ ਪਰ 
ਦਰਬ ਦੇ ਲਕਾਏ ਲਰਨ ਪ੍ਰਯਾਤਿ? ॥੧॥ਚੌਪਈ॥ ਉਦੇਸਿੰਘ ਆਲਮਸਿੰਘ 
ਆਦਿ।ਸਭਿ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਹੋਏ ਬਿਸਮਾਦ।-ਮੰਦ ਮਤੀ ਸਭਿ ਦੁਸ਼ਟ ਪਹਾਰੀ। 
ਰਚਯੋ ਕਪਟ ਆਨਜੋ ਦਲ ਭਾਰੀ-॥੨॥ਇਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਾਮਬਾਰ॥ 
।ਥਰੇ; ਖਾਲਸਾ ਆਯਹੁ ਸਾਰਾ । ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘ ਧੀਰ । 
ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਬੀਰ ॥ ੩ ॥ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਟੇਕ 1ਘ ਆਏ। 
ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਗੁਰ ਕੋ ਦਰਸਾਏ । ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਕਹੀ ਤਬਿ ਬਾਤ। ਪੁਭੁ 
"(ਤਦ) ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ 'ਤੇਟ ਉਤਰੇ । “ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਉਤਰੇ ਸਨ । ਕੌਡਾਵ, ਘੋੜਿਅੰ 
ਉਤੇ ਸਵਾਰ । “ਪਹਾੜ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ । “ਕਿ (ਸਾੜੀ) ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਦਕੇ ਗੁਰ ਜੀ ਨਾਲ 
ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਏ ਸਨ । ੧#ਪ=ਦੁਰਗ ਮੁਦਿੰ। 



ਸਰ ੨੩ ਪਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੬੦੮) ___ ਰਿਤੂ੫। ਅੱਸੂ ਕਬ, 

ਜੀ । ਗਿਰਪੰਤਿ ਗਤਿ ਬਿੱਖਜਾਂਤ' ॥੪॥ ਉਪਰ ਤੇ ਮਿਲਿ ਕੀਨਸ ਮੇਲਾ । 

ਰਖੋ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਦਹੇਲਾ । ਸੈਨ ਅਚਾਨਕ ਤੁਰਕਨਿ ਕੋਰੀ। ਲਰਿਬੇ 

ਹੋੜ ਆਨਿ ਕਰਿ ਗੈਰੀ` ॥੫॥ ਸੈਦਾਬੇਗ ਬਤਾਵਤਿ 
ਸਾਰ” । ਗਹਿਬੇ ਹਿਤ 

ਤੁਮਕੋਂ ਛਲ ਧਾਰਿ। ਰਾਵਰ ਕੌ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਭਾਰਾ । ਛੁਇ ਨ 
ਛਾਵ ਭੀ ਸਕੈ 

ਗਵਾਰ”॥ ੬॥ ਦੇਕਰਿ ਦਰਬ ਤੁਰਕ ਗਨ ਆਨੇ । 
ਇਸੀ ਜਤਨ ਮੰਹਿ 

ਲਗੇ ਮਹਾਨੇ?। ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਉਦੋਂ ਸਿੰਘ ਭੀ ਕਹਕੋ। “ਸਿਰ ਲਗ ਬੈਰ 

ਇਨਹੁ ਕੋ ਲਹੜੋ ॥੭॥ ਸਤਿਗੁਰ ਛਿਮਾਂ ਧਰਤਿ ਹੈਂ ਜਿਉ' ਜਿਉਂ । ਮੂਰਖ 

ਕਪਟ ਰਚੇਤਿ ਹੈਂ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ । ਲੈਨਿ ਦੇਨਿ ਇਨਕੋ 
ਨਹਿ ਕੋਈ। ਤਉ 

ਮੂਢ ਛਲ ਠਾਨਹਹ ਸੋਈ” ॥੮॥ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਜ਼ੀਧਰ ਬਾਕ ਅਲਾਏ ।“ਇਹਾੱ 

ਪਲਟੋ ਸਭਿ ਲੋਹਿ ਬਨਾਏ। ਕਰੈ ਖਾਲਸਾਂ ਮਹਿਦ ਬਖੇਰਾਂ। ਦੂਣਨਿ ਬਿਖੈ 

ਪਾਇ ਹੈ ਵੇਗ ॥ ੯॥ ਸਮਾਂ ਪਾਇ ਇਨਕੀ ਜਰ ਜਾਇ' । ਰਾਜ ਖਾ
ਲਸਾ 

ਕਰੈ ਬਨਾਇ। ਅਬਿ ਭੀ ਸੁਖ ਸੋਂ ਸੁਪਤਿ ਨ ਦੀਜੈਕਹੀ ੨ਮ ਕ੍ਰਿੱਖੀ ਕਰ
ਿ 

ਲੀਜੈ“ ॥੧੦॥ ਖੜਗ ਕੇਤ ਨਿਤ ਹਮਹੁ ਸਹਾਇਕ । ਕੋ ਗਹਿ ਸਕੈ; ਕੌਨ 

ਹੁਇ ਘਾਇਕ ? ਪ੍ਰਥਮ ਸੇਲ ਭੀ ਇਨਹੂ ਕੀਨੋ । ਬਹੁਰ ਕਪਟ ਮੂਵਨਿ 

ਚਿਤ ਦੀਨੋ ॥ ੧੨॥ ਪਲਟਾ ਲੋਹਿ ਖਾਲਸਾ ਇਨ ਤੇ । ਰ
ਾਜ ਤੇਜ ਬਿਨ- 

ਸਹਿ ਨਿਤ ਹਨਤੋ?। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਇਮ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾਂ ।
 ਸੁਨਿ ਹਰਖਜੋ 

ਮਗਿ ਪੰਥ ਮਹਾਨਾ ॥ ੧੨॥-ਸਿਖਤਾ ਉਚਿਤੈ ਕਹਾਂ ਪਹਾਰੀ” । ਸੁਧਰਹਿ - 

ਮਛ ਪਰਹਿ ਜਬਿ ਮਾਰੀ- ਸੋ ਬਾਸੁਰ ਨਿਸ ਜੁਗਤ ਬਿਤਾਯੋ£। ਭਈ ਭੋਰ 

ਟੌਦਭਿ ਬਜਵਾਯ॥ ੧੩ ॥ ਸਿੰਘਨ ਜ਼ੀਨ ਤੁਰੇਗਨਿ ਗਾਲੋ । ਕਸੀ ਕਮਰ 

ਗਨ ੨੫ਪਕ ਉਠਾਲੋ।ਚਵ੧ੋ ਖਾਲਸਾ ਹੇਤ ਸ਼ਿਕਾਰਾ।ਗਏ ਦੂਰ ਲਗ ਦੂਨ 

ਮੜਾਰਾ॥੧9॥ ਸੁਨਿ ਦੁੰਵਭਿ ਧੁਨਿ ਕੋ ਚਲਿ ਆਵਹਿ । ਅਰਪਹਿ ਭੇਟਨਿ 

ਬਿਨੈ ਅਲਾਵਹਿ। ਤਿਸਕੋ ਤੜਾਗਹਿ; ਬਸਹਿ ਸੁ ਢੈਨ। ਬਚ/ਹੋਂ ਪਦਾਰਥ 

ਸਗਰੇ ਐਨ'” ॥੧੫॥ ਆਰੀ ਆਇ ਮਿਲਹਿ ਨਹਿ ਜੋਊ।ਰਾਜਨਿ ਓਜ 

“ਪਰੀਆਂ ਦੀ (ਦਰ ਬਾਹਰ) ਦੀ ਗਤੀ ਪ੍ਰਗਣ ਹੈ ਗਈ ਹੈ । `ਢੋਈ । ਸੇ (ਹਾਲ । 
ਭਪਰ ਰੰਢਾਰ ਆਪ ਦੀ ਛਾਯਾ ਨੂੰ ਭੀ ਨਹੀਂ ਫੁਹ ਸਕਦੇ । “ਜੜ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ । ੰਗ੍ਹਾਵਾਂ 

ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਹੀ ਕਰ ਲਓ ।(ਕਹੀ ਕਰਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਲਈ ਦੇਖੋ ਥ: ੪ਅੀ:੧-੨੬)”ਮਾਰ- 

ਢਿਆੰ ਮਾਰਦਿਆਂ । “ਨਿੱਖਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਇਹ ਪਹਾੜੀਏ ਫਿੱ£ ਹਨ $ੰ ੯ਦਿਨ ਸਮੇਤ ਰਾਂਤ 

ਬਿਗਈ । “ਸਾਹੇ ਘਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਬਚ ਜਾਣ । "ਤੇ ਓਹ (ਜੇਹੜੇ) ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬਲ 

ਕਰਕੇ ਹਕਾਰ ਕਰਨ। __ ”ਪਾ:-'ਇਕਾਂ । ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੬੦੯) . ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰਸੂ ੩੩, 

ਹੈਕਾਰਹਿੰ ਓਊ । ਤਿਨ ਪਰ ਹੁਇ ਸਭਿ ਕੀ ਹਥਛੋਰ' । ਕਹੀ ਕਰਹਿ ਦੇ 

ਸੈਕਟ ਘੋਰ ॥ ੧੬ ॥ ਲੂਟ ਕੂਟ ਕਰਿ ਗ੍ਰਾਮ ਉਜਾਰਹਿੰ । ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਕੌ 

ਹੈਕਾਰ ਨਿਵਾਰਹਿ/ਜਾਇਂ ਪੁਕਾਰੂ ਰਾਜਨਿ ਪਾਸਦੀਨ ਹੋਇ ਕਰਤੇ ਅਰ- 

ਦਾਸ॥ ੧੭॥ ਸੁਨਿ ਗਿਰਪਤਿ , ਉਰ ਕੁਪਹਿੰ ਘਨੇਰਾ । ਧਰਹਿੰ ਤ੍ਰਾਸ ਲਰ 

ਸਕਹਿ ਨ ਵੇਰਾ ।-ਭਲੋ ਦੂਰ ਨਰ” ਪ੍ਥਮ ਨਘਾਰੇ । ਆਦਿ ਕੇ ਸਰੀ ਚੇਦ 

ਜੁੜਾਰੇ॥।੧੮॥ਤਉ ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਲਰਿ) ਤ੍ਰਿਪਤਾਯਦਲ ਤਰਕਨਕੋ ਅਨ- 

ਗਨ ਆਯੋਮਾਰਨ ਮਰਨ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਕੇਰ॥ਮਿਟਜੋ ਨ ਕੈਸੇ ਸਿੰਘਨਿ ਝੇਰਾ- 

॥ ੧੯॥ ਇਕ ਦੁਇ ਮਾਸ ਇਸੀ ਬਿਧਿ ਬੀਤੇ । ਚਢਹਿ_ ਅਖੇਰ ਖਾਲਸਾ 

ਨੀਤੇ।ਲ੍ਰਫ ਕ੍ਰਟ । ਕਰਿ ਕਿਤਿਕ ਉਜਾਰੇ । ਕੇਤਿਕ ਅਪਨੇ ਕਰ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰੇ 

॥੨੦॥ਖੋਤੀਬੈਟਨ ਪਰ ਸਿਖ ਰਹੇਢਿਗ ਢਿਗ ਗ੍ਰਾਮ ਜਿ ਗੁਰ ਪੁਰਿ ਅਹੇ। 

ਪਰਜਾ ਭਰਨ ਲਗੀ ਸਭਿ ਹਾਲਾ” । ਖੁਸ਼ੀ ਬਸਨ ਲਾਗੇ ਤਿਸ ਕਾਲਾ ॥ 

੨੧॥ਦਿਨਪੁਤਿ ਵਧਤਿ.ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਚੇਰ।ਮਾਨਹਿੰ ਆਨ ਬਾਸ ਜਿਨ ਨੋਰਾਂ।_ 

ਨਹੀਂ ਅਨੀਤਿ ਕਰਨ ਕੌ ਪਾਵੈਚੋਰ ਜਾਰ ਪਕਰਜੋ ਦ੍ਤ” ਜਾਵੈ॥ ੨੨ ॥ 

ਨਹਿ ਬਟਪਾਰ ਕਰਹਿ ਬਟਪਾਰੀ। ਕਰੈ ਸੁ ਪਕਰਜੋ `ਜਾਇ ਦੁਖਾਰੀ । 

ਪਿਖਿ ਰਾਜੇ ਦੁਖ ਪਾਇ ਸਚਿੰਤਾ । ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਤੇਜ ਬਧਪੈਤਾ॥੨੩॥ਇਕ 
ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵਾਨ । ਬੈਠੇ ਸਭਾ ਸਹਿਤ ਉਚ ਬਾਠ । ਚਾਮਰ 

ਚਾਰ ਚਲਾਚਲ! ਵੇਰੈ। ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਦਰਸਨ ਹੇਰੈਂ ॥੨੪॥ ਇਕ ਦਿਜ 

ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਚਲਿ ਆਯਾ । ਰੋਦਤਿ ਉਚੇ ਬਾਕ ਸੁਨਾਯੋ । 'ਹੇ ਪੂਭੁ!ਹਿੰਦੁ 
ਧਰਮ ਕੀ ਧੁਜਾਂ ! ਦੀਨ ਦਾਲ ਦੀਰਘ ਬਲ ਕੁਜਾ ॥੨੫॥ ਸਭਿ ਥਲ ਤੋਂ 

ਮੈਂ ਹੋਇ ਨਿਗਾਸੀ । ਫਿਰ ਆਯੋ ਰਾਵਰ ਕੇ ਪਾਸੀ । ਅਤਿ ਅਨਿਆਇ 

ਮੋਹਿ ਸੈਗ ਕੀਨਾ । ਦੁਸ਼ਟ ਪਠਾਨਂ ਗਰਬ ਦੁਖ ਦੀਨਾ” ॥੨੬॥ ਤਨਕ 

ਪਰੀ ਧੁਨ ਸ਼੍ਰਤਿ ਦੁਖ ਭਰੀ । ਤਬਹਿ ਦਯਾਨਿਧਿ ਆਗਜਾ ਕਰੀ । “ਕੋ 

ਬੋਲਤਿ ਹੈ` ਸ਼ੋਕ ਸਮੇਤਾ $ ਕਿਨ ਮਾਰਜੋ ਦੋਹੀਂ ਇਹ ਦੇਤਾ” ॥ ੨੭ ॥ 

ਚੋਬਦਾਰ ਤਬਿ ਬਨਿ ਗਯੋ। ਨਿਕਟ ਹੋਇ ਸਭਿ ਉਚਰਤਿ ਭੁਯੋ/ਪੁਰਿ 

“ਭਾਵ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਾਰ । ੨ਢਗੇ ਚੌਗੇ ਸੂਰਮੇ । ਖੇਤੀ ਦੇ ਵੰਡੋਣ ਤੈ ਹੋ ਸਿਖ ਰਹੇ । ਮਾਮਲਾ । 
ਪਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇੜੇ ਵਾਸਾ ਹੈ ਆਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । $ਛੇਤੀ । “ਚੰਚਲ । "ਦੁਹਾਈ । 

“ਤਫਾ: ਖਾ: ? ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵ ਦਾਸ ਸਾਰਸੁਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, 

ਤੇ ਪਠਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਬਰਖਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 



ਸਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਟਜੇ । (੫੬੧੦) ਚਿੁ ੫ । ਅੰਸੂ ੩੩, 

ਹਸ਼ੀਆਰ ਨਿਕਟ ਇਕ ਬਸੀ” । ਬਦ ਪਠਾਨ ਤਹਾਂ ਮਤਿ ਨਸੀਂ ॥ ੨੮॥ 
ਸੈਂ ਮੁਕਲਾਇ ਬਧੂ ਕੋ ਡੋਰਾ । ਗਵਨਤਿ ਜਾਂਤਿ ਅਪਨ ਘਰ ਓਰਾਂ । ਕਰੀ 
ਬਿਲੋਕਨਿ ਤਿਨ ਮਮ ਦਾਰਾ । ਛੀਨ ਬਰਯੋ ਲੇ ਸਦਨ ਮੜਾਰਾ ॥ ੨੯ ॥ 
ਸੈਂ ਜਬਿ ਉਚੇ ਕੀਨ ਪੁਕਾਰ॥ਨਰ ਤੇ ਗਹਿਵਾਯੋ ਬਹੁ ਮਾਰਾਂ।ਤਿਸਹਿਤ ਮੈਂ 
ਬਹੁਤਨਿ ਢਿਗ ਗਯੋ । ਤਰਕ ਜਹਾਂ ਕਹਿ ਧਨ ਤਿਨ ਦਯੋ“॥੩੦॥ਨਹੀਂ 
ਵਿਰਾਦ ਲਗਨ ਕਿਤ ਦੀਨ” । ਜਿਉ' ਕਿਉਂ ਜਤਨ ਅਨਿਕ ਮੈਂ ਕੀਨ। 
ਕਾਜ਼ੀ ਕੋਟਵਾਰ” ਢਿਗ ਵਿਰਿਯੋ । ਕਿਨਹੁੰ ਨਜਾਓ' ਨ ਮੇਰੋ ਕਰਿਯੋ 
॥ ੩੧॥ ਲਖਿ ਕੌ ਗੁਰ ਹਿੰਦੂਨਿ ਸਿਰਮੌਰ । ਪਰਮ ਦੁਖੀ ਆਇਓ ਇਸ 
ਠੌਰ”। ਸਭਿ ਬਿਤੈਤ ਸੁਨਿਕੈ ਹਟਿ ਗਇਉ” । ਗੁਰੂ ਸਮੀਪ ਨਿਵੇਦਤਿ 
ਭਇਉ ॥੩੨॥ ਸੁਨਿ ਦਿਜ ਕੋ ਤਬਿ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਯੋ।ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਗੁਰ 
ਸਨਮੁਖਿ ਆਯੋ । ਛੀਨੀ ਦਾਰਾ ਸਕਲ ਬ੍੍ਤੇਤਾ । ਕਰਯੋ ਸੁਨਾਵਨਿ ਪੁਨ 
ਭਗਵੈਤਾ॥੩੩॥/ਸਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ! ਕੈ ਅਬਿ ਤ੍ਰਿਯ ਕੌ ਪਾਊ।ਨਤ ਮੈਂ ਦ੍ਹਾਰ ਅੱਗ 
ਜਰ ਜਾਉ । ਜੀਵਨ.ਧਰਮ ਨਹੀਂ' ਅਬਿ ਮੇਰਾ । ਤੁਮ ਬਿਨ ਜਤਨ ਨਹੀਂ 
ਕੋ ਹੇਰ॥ ੩੪ ॥ ਸੁਨਿ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਧੀਰਜ ਦੀਨ । “ਜਰਹੁ ਨ, ਦੁਖ 
ਚਿੰਤਾ ਕਰਿ ਹੀਨ । ਕਰੈ ਜਤਨ ਤੁਵ ਦਾਰਾ ਹੇਤ । ਜਿਉਂ ਕਿਉ ਕਰਿ 
ਲੈ ਦੇਹਿ ਨਿਕੋਤ"” ॥੩੫॥ ਤਿਸ ਛਿਨ ਪੁੱਤ ਬਿਸਾਨ"' ਬੁਲਾਯੋ। ਸੁਨਤਿ 
ਹੁਕਮ ਕੋ ਪਿਤ ਢਿਗ ਆਯੋ । ਤਰਨ ਅਵਸਥਾ ਜਿਸ ਤਨ ਸੋਹੈ#। ਜਨ 
ਅਰਜਨ ਸੁਤ ਅਭਿਮੰਨਓਹੈਂ"ਉ॥੩੬॥ਖੜਗ ਸਿਪਰ ਜਿਹਅੰਗ ਲਗਾਏ। 
ਅਧਿਕ 'ਸਪੂਤ" ਸੁੰਦਰੀ ਜਾਏਸਕਲ ਕੁਟੇਬ ਮੋਦ ਕੌ ਦਮਏਕ। ਮਿੱਤ੍ਰਨਿ 
ਸੁਖਦ ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਗਨ ਘਾਇਕ॥੩੭॥ਚਪਲ ਬਿਲੋਚਨ ਯਤਿ ਬਿਸਤਾਰਾ” । 
ਪਿਤ ਕੇ ̀ ਗੁਨ ਅਰੁ ਤਨ ਅਨੁਹਾਰਾ”“ । ਸਭਾ ਮਾਰ ਗੁਰੂ ਢਿਗ 
ਆਯੋ । ,ਉਡਗਨ ਰਵਿ ਸਸਿ ਸਮ ਦਰਸਾਯੋ' ॥੩੮॥ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਗ 
ਨਮ ਦੰਭ । 1 ੨(ਨਯਾਯ, ਦੁੱਧੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ । ਵੋਇਸ=ੀ । ਗਨੀ ਮਾਰਿਆ । 
ਪਊਉਸਨੇ ਤੂਰਕ (ਹਾਕਮਾਂ, ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਏ) ਧਨ (ਭਾਵ ਵੱਢੀ) ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਓਮੇਰੀ ਫਰਯਾਦ 
ਕਿਤੇ ਅੱਪੜਨ ਨਹੀਂ” ਦਿੱਤੀ । “ਕੁਤਵ।ਲ । %(ਚੇਬਦਾਰ? ਮੁੜ ਆਇਆ । ਦੰਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ 
ਦੁੱਸਿਆ । "ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੈ ਟਨ ਲੈ ਦਿਆਂਗੇ । "ਭਾਵ ਸਾਹਿਬ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। "ਜਿਵੇਂ 
ਓਹ ਅਰਜਨ ਦਾ ਧੁੰਦ ਅਤਿਮੰ ਨੂੰ (ਸੋਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੀ) । ਵੇ ਪੁੱਤ੍ਰ । $ਭਾਵ ਵਡੇ । "“=ੁੱਲ । 
"੬ਤਾਰਿਆਂ (ਰੂਪ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ) ਸੂਰਜ (ਤੇ ਸਹਿਬ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ) 
ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਫਤ ਨਜ਼ਰੀਂ ਆਏ । #ਪਾ:=ਸੋਹੈ। 1ਪਾ:-ਸੋਹੈ। 



ਸ਼ ਦੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸਰਜ । (੫੬੧੧) __` ` ਰਿਤੁ੫। ਅੰਸੂ ੩੪, 
ਕਰਿ ਨਮੋ। ਸਾਦਰ ਬੈਠਿ ਗਯੋ ਤਿਹ ਸਮੋ। ਸਰਬ ਸਭਾਸਦ ਬੈਦਨ 
ਕੀਨ । ਦੇਖਿ ਦੇਖਿ ਦਿਸ ਮਾਨ ਨੁ ਲੀਨ' ॥੩੯॥ ਪਿਖਿ ਸਪੂਤ ਕੌ ਹੁਕਮ 
ਬਖਾਨਾ । “ਲੋਹੁ ਸਿੰਘ ਸੈਗ ਕਰਹੁ ਪਿਆਨਾ । ਬਲੀ ਤੁਰੈਗਮ ਪਰ ਸ਼ੁਭ 
ਜ਼ੀਨ । ਖਰ ਖਪਰੇ ਧਰਿ ਕੈ ਧਨੁ ਪੀਨ ॥ ੪੦॥ ਦਿਜ ਕੌ ਦ੫, ਛੀਨੀ 
ਖਲਦਾਰਾਂ । ਦੋਹੀ ਦੀਨ, ਦੀਨ ਲਖਿ ਮਾਰਾ। ਬਸੀ ਬਸੀ" ਇਕ ਤਿਸ 
ਮਹਿ ਬਸੇ । ਕਰਿਨਂ ਅੱਨਯਾਇ ਖੁਸ਼ੀ ਯੁਤਿ ਹਸੇ ॥੪੧॥ ਆਨਹੁ ਦਿਜ 
ਕੀ ਤ੍ਰਿਯਾ ਸਮੇਤ“ । ਔਚਕ ਘੇਰਹ ਜਾਇ ਨਿਕੇਤ। ਆਵਤਿ ਜਾਤਿ ਨ 
ਬਿਲਮ ਲਗਾਵਹੁ । ਗਹਿ ਦੋਨਹੁੰ ਕੋ ਤੂਰਨ ਲਯਾਵਹੁ|? । ੪੨॥ ਪਿਤਾ 
ਹੁਕਮ ਕੋ ਸੁਨਿ ਪਦਬੈਦੇਤੁਰਤ ਤਯਾਰ ਹਇ ਰਿਦੈ ਅਨੰਦੇ। ਸੋ ਅਸਵਾਰ 
ਸਿੰਘ ਚਢਿ ਚਾਲੇ । ਜ੍ਰਾਲਾ ਬਮਣੀ ਹਾਥ ਸੈਭਾਲੇ॥੪੩॥ ਸਤੁੱਦ੍ਵ ਕੋ ਜਲ 
ਉਤਰੇ ਪਾਰ । ਦ੍ਰੈ ਘਟਿਕਾ ਬਾਸੁਰ ਤਿਸ ਬਾਰ । ਬਿੱਪੂ ਮੈਗ ਲੋ । ਨਿਸ ਮਹਿ 
ਚਾਲੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਗਾਮ ਤੇ ਨਰਹਿ ਨਿਕਾਲੇ“ ॥੪੪ ॥। ਇਤਿ ਸਰ ਗੁਰੁ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ 
੬੧ .$ 

ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਚਮ ਹੁੱਦ ੨ 'ਦਿਜਾ ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨ£ ਨਾਮ ਤੀਨ ਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ । ੩੩ ॥ 
੩੪. [ਦਿਜ ਨੂੰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਿਵਾਈ । ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਿਚ ਨੱਦਕ ਖੋਹਿਆ] । 

ਦੌਹਗਾ ॥ ਘੋਰੇ ਤੂਰਨ ਤੋਰ ਕਰਿ ਬਸੀ ਬਸੀ” ਜਿਸ ਬਾਇਂ । ਬਸਿ ਹੈ 
ਬਾਸ ਪਠਾਣ ਕੌ" ਦੀਨੋ ਬਿੱਪ੍ ਬਤਾਇ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਤੁਰਕ ਸੁਪਤ 
ਜਹਿਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ । ਜਾਇ ਅਚਾਨਕ ਘੇਰੋ ਪਾਇ । ਸਕਲ ਗ੍ਰਾਮ ਕੇ 
ਜੋਤਿਕ ਖਾਨ । ਦੇਖਿ ਸੈਨ ਕੋ ਭਏ ਹਿਰਾਨ॥ ੨॥ ਕਿਤਿਕ ਦਰੇ ਕੋ 
ਪੂਛਨ ਲਾਗੇ । ਕੋਤਿਕ ਦਾਵ ਪਾਇ ਕਰਿ ਭਾਗੇ। ਕੇਚਿਤ ਕਹੜੋ “ਨ ਦੋਸ਼ 
ਹਮਾਰੋ । ਦੋਖੀ ਤਜਹ ਗਹੋਂ ਕੋ ਮਾਰੋ” ॥ ੩॥ ਕਿਸਹੁੰ ਨ ਆਗੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ 
ਉਠਾਯਹੁ । ਗਹਜੋ ਪਠਾਨ ਸੁ ਬੈਧਿ ਚਲਾਯੋ । ਦਿਜਨੀ ਕੌ ਇਕ ਤੁਰੈਗ 
ਚਵਾਯੋ । ਇਹ ਕੁਰੀਤਿ ਫਲ ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਯੋ ॥ ੪॥ ਗਹਿ ਦੋਨਹੁੰ ਕੋ, 
ਅਪਰ ਨ ਛੇਰਾ। 'ਸ਼ੀਘੁ ਕਰਤਿ ਗਮਨੇ ਤਿਸ ਬੇਰਾ।ਜਿਸ ਮਗ ਗਏ ਤਿਸੀ 
"(ਲਮਸਕਾਰਾਂ) ਨੰਨ ਲਈਆਂ (ਉਨ ਦੀਆਂ) । ” ਬ੍ਰਹਮਣ ਨੂੰ ਦੁਖ ਦੇਕੇ ਮੂਰਖ ਨੇ (ਇਸ ਦੀ) 
ਇਸ੍ਰੀ ਖੋਹੀ ਹੈ । ੧(ਸਾਭੇ ਨਾਮ ਦੀ) ਦੁਹਾਈ ਇਸ ਨੇ ਦਿਤੀ ਹੈ (ਕਿ ਮੈਨੂੰ) ਦੀਨ ਜਾਣਕੇ,ਉਸ _ 
ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ (ਆਪ ਰਮਾਯਤ ਕਦ) । ਏਬਸੀ ਨਾਂਮੇ ਇਕ ਬਸਤੀ ਹੈ । 'ਲਿਆਓ(ਪਠਾਣ ਤੂ) 
ਦਿਜ ਤ੍ਰਿਯਾ ਸਣੇ । (ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਲਈ).ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਦੋਂ' ਆਦਮੀ ਠੱਢਕੇ ਨਾਲ ਲੈ!ਦੇ ਗਏ । 
“ਬਸੀ ਨਾਮੇ ਬਸੜੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ । “ਪਠਾਣ ਦਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਸੀ । ਦਜੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 
ਛੜੋ ਭਾਵੇ' ਮਾਰੋ । “ਪਾ:=ਘਰ । 1ਪਾ੬-ਗਹਿ ਦੇਇਨ ਕੋ ਤੂਰਨ ਆਵਹੁ । 



_ ਗੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ।____(੫੬੧) ____ ਰਿਤੁ੫, ਅੱਸੂ ੩੪. 
ਮਗ ਆਏ । ਕਿਤਿਕ ਚਢੇ ਦਿਨ ਪੁਰਿ' ਨਿਯਰਾਏ ॥ ੫॥ ਸਤਿਰ,ਰ ਸਕਾਂ 

ਮਾਂਹਿ ਜਬਿ ਅਏ । ਤਬਿ ਲੋ ਦੋਨੋ ਪਹੁੰਚਤਿ ਭਏ(ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ 

ਫਤੇ?। ਸਭਿ ਕੋ ਭਯੋ ਹਰਖ ਉਰ ਅਤੇ ॥ ੬ ॥ ਦੋਨਹੁੰ ਕੌ ਗੁਰ ਨਿਕਟ 

ਬਿਠਾਏ । ਆਪ ਉਤਰ ਕਰਿ ਸ਼੍ਰਮ' ਬਿਸਰਾਏ। ਵਿਂਜ ਕੀ ਦਾਰਾ ਦਿਜ ਕੌ 

ਦਈ । ਆਸ਼ਿਖ ਬਾਦ ਕਹਜੋ ਸੁਖ ਮਈ ॥ ੭॥ ਤ੍ਰਰਕ ਪਠਾਨ ਅਰਪ 
ਗਡਵਾਯੋ । ਤੀਰਨ ਸੋਂ ਤਿਸਕੋਂ ਮਰਵਾਯੋ । ਇਸ 'ਚਰਿੱਤ੍ ਕੋ ਸੁਨਿ ਜਗ 

ਸਾਰਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜਸ ਮਹਿਦ ਉਚਾਰਾ ॥੮॥ ਜਥਾ ਚਾਂਦਨੀ ਨਿਰਮਲ 

ਹੋਤਿ।ਤਿਮ ਘਰ ਘਰ ਮਹਿ ਸੁਜਸ ਉਦੋਤ।ਮਨਹੁੰ ਮਾਲਤੀ ਫੂਲਤਿਝੂਲੀ। 
ਰਾਇਬੇਲ ਕੈ ਸੁੰਦਰ ਫੂਲੀ ॥੯॥ ਜਹਿ ਕਹਿ ਕੀਰਤਿ ਬਰਨਨ” ਕਰਤੇ । 
€ਪੈਨਪੈਨ ਪ੍ਰਭੁ ਪੈਨਉਚਰਤੇ। ਇਕ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀਗੁਰ ਚਢਿਬੋ ਚਹਿਯੋ। 
ਬਾਜੀ ਕੋ” ਸੇਵਕ ਸੈਗ ਕਹਿਯੋ॥ ੧੦ ॥ “ਜਾਟ ਕਪੂਰੇ ਤੁਰੇਗ ਪਠਾਯੋ । 
ਦਲ ਬਿਭਾਰ ਕੇ ਨਿਕਟ ਬੈਧਾਯੋ”। ਮਿਸ਼ਟ ਘ੍ਰਿੱਤ ਕੋ ਰਾਤਬ ਕਰਿਯੋ' । 
ਅਬਿ ਲੋ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪ੍ਰਤਿਪਰਿਯੋ॥ ੧੧॥ ਆਜ ਪਾਇ ਕਰ ਜ਼ੀਨ 

ਸ਼ਿੰਗਾਰੋ । ਭੂਖਨ ਕਰਨ ਹਮੇਲਾਂ ਡਾਰੋ । ਕੋਚਨ ਕੇ ਜ਼ੇਵਰ” ਪਹਿਰਾਵੋ । 
ਭਲੋ ਤਕਾਰ ਕਰਿਕੈ ਲੈ ਆਵੋ” ॥ ੧੨॥ ਹੁਕਮ ਮਾਨਿ ਸੇਵਕ ਕਿਯ 
ਤਯਾਰਾ । ਅਲੈਕਾਰ” ਕੈਚਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ । ਕਲਗ਼ੀ ਧਰੀ ਸੀਸ ਪਰ ਖਰੀ” । 
ਲੂਲ ਹਮੇਲ ਸਜਾਵਨ ਕਰੀ ॥੧੩॥ ਤਹਿਰੂ ਭਾਲ; ਬਸਤਨ'” ਲਾਲਾ। 

ਜੋ ਬਹੁ ਮੋਲਾ ਹੁਤੋ ਦੁਸ਼ਾਲਾ । ਤੰਗ ਰੇਸ਼ਮੀ ਐਂਚਨ ਕੀਨ । ਦੋਨੋ ਚਾਰੁ"" 
ਰਕਾਬਨਿ ਪੀਨ” ॥੧੪॥ ਕਵਕਾ ਦੇ ਕਰਿ ਲਯਾਯਹੁ ਤਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਰਾਂ- 
ਜਹਿਂ ਬੈਠੇ ਜਹਾਂ । ਅਵਲੋਕਨ ਕਰਿ ਸੁੰਦਰ ਘੋਰਾ ।ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਭਯੋ ਤਨ 
ਜੋਰਾ ॥ ੧੫॥ ਉਠਿ ਕਰੁਨਾਨਿਧਿ ਤਬਿ ਚਲਿ ਆਏ । ਇਕ ਰਕਾਬ ਪਗ 
ਪੰਕਜ ਪਾਏ। ਗ੍ਰੀਵ ਕੋਸ ਗਹਿ ਹਯ ਕੇ ਜਬੈ। ਉਕਸੇ ਉਪਰ ਚਢਿਤੇ ਤਬ 
॥ ੧੬॥ ਉਛਰਜੋ ਘੋਰਾ ਬਲ ਕੋ ਭਰਿਯੋ । ਨਹਿ ਆਸਨ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ 

੧ਅਨੈਦਪੁਰ ਦੇ । “ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਕਾਨ ਲਾਹੀ (ਭਾਵ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ) । 

ਬਘੜੇ ਦੇ । ਦਲ ਬਿਡਾਰ (ਨਾਮ) ਘੌੜੇ ਦੇ ਪਾਸ ਬੱਧਾ ਹੈ । “ਮਿਲਾ ਕਰਕੇ£ਕੈਨਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤੇ 
(ਹਸੇਲ=) ਗਲੇ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਪਾਓ । “ਗਹਿਣੇ । ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਚੀ ਕਲਗ਼ੀ ਲਗਾਈ । 
€ਛੱਝੇ ਤੇ ਹਮੇਲ ਪਾਕੇ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ । [ਪੰਜਾ:, ਲੂਲ=ਛੱਬਾ । ਅ: ਲੂ ਲੂ=?ੋਤੀ] । "ਚਾਰ 

ਜਾਮੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਪੜਾ । "ਸੁੰਦਰ । ਵੱਡੀਆਂ। __ “ਪਾ:-ਏਟਨ । 



ਪ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ / ( ੫੬੧੩ ) _ਟੁਭ ੫। ਅੱਸੂ ੩੪ 

ਬਿਰਿਯੋ। ਅਵਨੀ ਪਰ ਤਿਸਤੇ ਥਿਰ ਖਰੇ। ਦਾਹਨ ਭੁਜਾ ਝਟਕਬੋ ਕਰੇ” 
॥ ੧੭ ॥ ਚਢੇ ਬਹੁਰ, ਪੀੜਾ ਕੁਛ ਭਈ । ਸੇਤ ਰੁਮਾਲ ਸੋਗ ਬੈਧਿ ਦਈ । 

ਪ੍ਰਿਥਮ ਤੁਰੋਗ ਤੌਰ ਕਰਿ ਚਾਲਾ । ਫੇਰਜੋ ਵੇਰ ਸਤੇਜ ਬਿਸਾਲਾ ॥ ੧੮ ॥ 

ਬਹੁ ਧਵਾਇ ਕਰਿ ਭਲੋ ਵੈਦਾਇਓ ।ਪੁਨ ਜਨਨੀ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਭੁ ਆਇਓ। 

ਉਤਰਿ ਤੁਰੰਗ ਤੇ ਅੰਤਰ ਬਰੇ । ਮਾਤਾ ਨਿਕਟ ਬੈਠਿਬੋ ਕਰੇ ॥ ੧੯ ॥ ਗੇਰ 
ਸਪੂਤਿ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਪਸਰੀ । ਅਤਿ ਪ੍ਰਿਯ ਹੇਰਤਿ ਹਰੈ ਬਲਿਹਾਰੀ । ਮਖ 
ਕੋ ਪਿਖਿ;ਸਕੈਧਾ ਪੁਨ ਪੇਖਾ। ਖੈਧਕੋ ਬਸਤ੍ਰ ਸਾਬ ਅਵਰੇਖਾ ॥ ੨੦॥ ਹੁਇ 

ਸ਼ੈਕਤਿ ਸੁਤ ਕੋ ਪੁਨ ਕਹਯੋ ।ਇਹ ਕਯਾ ਭਯੋ ਬਸਤ੍ਰ ਬੈਧ ਰਹਯੋ । ਅਹੈ 
ਕੁਸ਼ਲ ਸਭਿ ਦੇਹ ਤੁਮਾਰੇ ? ਕੌ ਕਾਰਨ ਕਹਿਯਤਿ ਨਿਰਧਾਰੇ ॥ ੨੧ ॥ 

ਸੁਨਿ ਜਨਨੀ ਤੇ ਕਹਜੋ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ#ਚਢਨ ਲਗੇ ਜਬਿ ਤੁਰੇਗ ਬਿਸਾਲਾ । 

ਉਛਰਤੋ ਬਲ ਤੇ ਕੁਜ ਅਟਕਾਈ । ਖਾਇ ਜ਼ੋਰ ਪੁਨ ਪੀਰ ਉਠਾਈਂ॥੨੨॥ 

ਸੁਨਿ ਮੈਕਤਿ” ਜਨਨੀ ਤਬਿ ਭਈ । ਝਿੰਦ ਸਮੱਗ੍ਰੀ ਸੈਚਨ ਕਈ । ਕਾਰ- 
ਦਾਰ ਸਨ ਭਨਿ ਤਤਕਾਲਾ । ਕਰੀ ਮੰ 9 ਸੁਤ ਬੈਠਾਲਾ ॥ ੨੩ ॥ 

ਤੇਲ ਮਾਂਹਿ ਸਤਨਾਜ“ ਅਣਾਇ । ਲੋਹਾ; ਤਿਲ, ਕੈਚਨ ਮੰਗਵਾਇ । ਗੁਰ 

ਸਪੂਤ ਕੇ ਅੰਗਨ ਲਾਏ। ਇਮ ਛੁਹਾਇ ਕਰਿ ਦਿਜਨ ਦਿਵਾਏ॥ ੨੪ ॥ 

ਤਬਿ ਢਿਜ ਲੇਕਰਿ ਨਿਕਸਜੋ ਬਾਹਰ । ਬਿਰੇ ਟਰ ਪਰ ਸਿੰਘ ਸੁ ਜ਼ਾਹਰ । 

ਬੂਬਯੋ ਬਿੱਪੂ “ਕਹਾਂ ਇਹ ਲਜਾਯੋਂ?? । “ਸਿਰ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਵਾਯੋ 

॥੨੫॥ਸੋ ਬਿੱਪ੍ਰਨਿ ਕੋ ਜਨਨੀ ਦੀਨ।ਜਾਂਹਿ ਸਦਨ ਕੌ ਹਮ ਸਭਿ ਲੀਨ”। 
ਜਬਿ ਸਿਰ ਸੱਦਕ ਸਿੰਘਨ ਸੁਨਿਓ । ਮਿਲਿ ਆਪਸ ਮਹਿ ਨੀਕੇ ਗੁਨਿਓ' 
॥੨੬॥-ਸਿਰ ਸੱਦਕ ਨਹਿ ਦੈਬੋ ਬਨੰ।ਹਮ ਸਿਖ ਗੁਰ ਕੋ ਹੈਂ ਹਿਤ ਸਨੰਂ।- 

ਇਮਬਿਚਾਰ ਕਰਿ ਲੀਨਿਸ ਛੀਨ।ਬਿੱਪ੍ਰ ਪੁਕਾਰ ਰਹ਼ਨੋ;ਨਹਿੰ ਦੀਨ ॥੨੭॥ 

ਕਰਤਿ ਪੁਕਾਰ ਮਾਤ ਢਿਗ ਆਯੋ । ਪੰਸੰਘਨ ਛੀਨਯੋ' ਸਕਲ ਸੁਨਾਯੋ । 

ਸੁਨਿ ਜਨਨੀ ਕਰਿ ਕੋਪ ਬਿਸਾਲਾਂ । ਉਚੇ ਬੋਲਿ ਕਹਜੋ ਤਿਸ ਕਾਲਾ ॥ 

੨੮॥ “ਕੈਸੇ ਸਿੰਘ ਪੌਰ ਪਰ ਰਾਖੇ । ਲੇਨਿ ਦਾਨ ਪਰ ਜੇ ਅਭਿਲਾਬ” । 

ਆਵਨ ਜਾਨੋ ਬੈਦ ਕਰੈਤੇ । ਦਿਜ ਆਦਿਕ ਸਭਿ ਸੈਗ ਲਰੈਤੇ ॥ ੨੯॥ 
ਕਹੇ ਸੁਨੋ ਮਹਿ ਕਿਸਕੇ ਨਾਹੀਂ । ਉਚਿਤ ਅਨੁਚਿਤੈ ਲਖਿ ਨ ਸਕਾਹੀ 1 

੧ਰੱਜੀ ਬਾਂਹ ਬਣਕਾ ਖਾ ਗਈ । “ਮੋਢਾ । <ਖੁਹਲ ਕੇ ਦੱਸੇ । “ਸੋਚਫਾਨ । “ਸੱਤਅਨਾਜ । 

੬ਕੀਹ । ?(ਅਸੀਂ) ਲੈਕੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ । “ਦਾਨ ਲੈਣ ਪਰ ਜੋ ਇੱਛਾ ਰਖਦੇ ਹਨ । 



_॥੧ ੮੦ ਪ੍ਤਾਂਪ ਸਰਜ। ____ (੫੬੧੪) --_ਰਿਤੁ ੫। ਅੱਸੂ ੩੪, 

ਉਚੇ ਬੋਲ ਮਾਤ ਕੋ ਸੁਨੈ । ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਭਨੇ ॥੩੦॥“ਮਾਤ! 
ਕੋਪ ਕਿਹ ਸਨ ਅਸ ਕੀਨਾਂ ? ਹੁਕਮ ਤੁਮਾਰੋ ਕੌ ਨਹਿ ਚੀਨਾ ਊਂ” 
ਸੁਨਿ ਸੁਤ ਤੇ ਪ੍ਰਮੈਗ ਕਹਿ ਦਯੋ#ਤਉ ਸਿਰ ਸੱਦਕ ਬਿੱਪ੍ਰਨਿ ਲਯੋ॥੩੧॥ 

ਲਏ ਜਾਤ ਸੋ ਸਿੰਘਨਿ ਛੀਨੇ । ਹੁਇ ਨਿਸੈਗ ਅਸ ਉਧਮ” ਕੀਨੋ” ਸ਼੍ਰੀ 
ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਨਿ ਬਿੱਪ੍ਰ ਝੁਲਾਯੋ। ਬੂਬਨਿ ਹੇਤ ਨਿਕਟ ਠਹਿਰਾਯੋ ॥੩੨॥ 

“ਕਹੁ ਦਿਜ ! ਸਿੰਘਨ ਮੈਗ ਪ੍ਰਸੰਗ । ਕਿਮ ਬੋਲੋ ਕਿਮ ਕੀਨ ਕੁਢੈਗ ?” 
੪ਮਹਾਂਰਾਜ ਹਮ ਲੋ ਕਰਿ ਗਏ । ਪੌਰ ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚਤੇ ਭਏ ॥੩੩॥ ਬੂੜਨ 

ਲਗੇ ਕਹਾਂ ਤੁਮ ਆਨਜੋਂ ?।-ਗੁਰ ਸਿਰ ਸੱਦਕ-ਹਮੈਂ ਬਖਾਨਜੋਂ । ਇਮ 

ਸੁਨਿ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੋਟ ਉਤਾਰੀ । ਕਹੈ ਕਿ-ਇਸ ਕੇ ਹਮ ਅਧਿਕਾਰੀ॥੩੪॥ 

ਅਪਰ ਕਿਸੀ ਕੋ ਹਮ ਨਹਿ ਦੇਤਿ-।ਟਿਸ ਬਿਧਿ ਕਹਿ ਲੋ ਧਰੀ ਨਿਕੋਤਿ। 

ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜਨਨੀ ਸੈਗ ਕਹਿਯੋ । “ਅਪਰ_ਦਾਨ ਜੇਤਿਕ ਬਚ 
ਰਹਿਯੋ॥ ੩੫॥ ਸੇ ਇਨ ਕੋ ਦਿਹੁ, ਨਿਕਸਹੁ ਪੌਰ। ਜੇ ਬੂਝਹਿੰ ਸਿਖ ਪੁਨ 
ਤਿਸ ਠੌਗਕਹਹੁ-ਸੈਕਲਪ ਕਰਿ ਦੀਆਂ ਦਾਨ।ਸੋ ਹਮ ਲਏ ਜਾਤ ਨਿਜ 
ਬਾਨ-? ॥ ੩੬ ॥ ਬਹੁਰ ਬੈਧਿ ਕੈ ਪੋਟ ਪਯਾਨੋ । ਸਿੰਘਨਿ ਬੂੜੇਂ ਤਬਹਿ 
ਬਖਾਨੋ । “ਕਰਿ ਸੈਕਲਪ ਦਯੋ ਗੁਰ ਦਾਨਾ।ਸੋ ਸਾਮਿਗ੍ਰੀ ਹਮ ਅਬਿ ਆਨਾ” 
॥੩੭॥ ਸੁਨਤਿ ਖਾਲਸੇ ਤਬਿ ਕਹਿ ਦਯੋ । “ਜਾਹੁ ਮਿਸਰ ਜੂ ਆਛੋ ਭਯੋ। 

ਪ੍ਥਮ ਸਮਿੱਗ੍ਰੀ ਛੀਨੀ ਜੋਇ । ਅੰਨ ਦੇਗ਼ ਮਹਿ ਪਾਯੋ ਸੋਇ ॥ ੩੮ ॥ 

ਬੈਚਨ ਆਦਿਕ ਵਸਤੁ ਬਿਕਾਈ੧ਲੋ ਕਰਿ ਮੈਦਾ ਘੱਤ ਮਿਠਾਈਂਪਪੰਚਾਂ- 
ਮਿਤ ਸਭਿ ਕੋ ਕਰਿਵਾਯੋ । ਸਕਲ ਖਾਲਸੇ ਮਹਿ ਵਰਤਾਯੋ ॥ ੩੯ ॥ ਜਹਿੰ 
ਕਹਿ ਭੇਜਕੋ ਸਭਿ ਕੇ ਡੇਰੇ । ਸੁਨਿਕੈ ਸੈਗਤਿ ਸਤ ਅਛੇਰੇ । ਭਯੋ ਪ੍ਰਮੋਦ 
ਕਹੈਂਦਕਿਯ ਨੀਕੋ। ਸਿਰ ਸੱਦਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਕੋਦਂ ॥੪੦॥ ਬਹੁਰ ਹੋਇ 
ਜਿਸ ਪਰ ਅਰਦਾਸ । ਮਾਲਕ ਤਾਂਹਿ ਖਾਲਸਾ ਖਾਸ । ਜਿਸ ਕੋ ਜੋਗੀ 
ਖੋਜਤਿ ਹਾਰੇ । ਪਾਇ ਨ ਸਕਹਿਂ ਸੁਰਾਸੁਰ ਪਾਰੇ ॥ ੪੧ ॥ ਸੋ ਸਰੂਪ ਜਗਾਂ 

ਤਾਰਣ ਹੇਤਾ । ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੇਤਾ । ਤਿਸ ਕੋ ਦਸਮ ਰੂਪ ਅਵ- 
ਤਾਰਾ।ਸਿਰ ਸੱਦਕ ਪ੍ਰਭੁ ਹੋਨਿ ਸੁਖਾਰਾ॥੪੨॥ ਤਿਹ ਲੇ ਜਾਤਿ ਅਪਰ ਕੌ 

“ਕਿਸਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਭਾਵ ਮੰਨਿਆ । “ਉਪੱਦ੍ । “ਵੇਚੀ । ਠੰਡ । “ਫਿਰ ਉਹ (ਵਸੰਤ 

ਇਸ ਦੇ ਸੁਖਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਜ਼ਸੱਦਕ । 
ਘਸ-ਹੀਕ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸਰਜ। ____( ੫੬੧੫) ੮੩ ੫। ਅੰਸੂ ੩੫. 

ਭੌਨ" । ਤਬਹਿ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵਤਿ ਕੌਨ”?। ਇਮ ਬਿਚਾਰ ਸਗਰੇ ਹਰਖਾਏ। 

ਇਸ ਬਿਧਿ ਕੇਤਿਕ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਏ॥ ੪੩ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਟੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰੇ 
ਪੰਚਮ ਟੁਟੇ “ਸਤਿਗੁਰ” ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨ ਨਾਮ ਚਤਰ ਤ੍ਰਿੰਤਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੩੪ ॥ 

੩੫. [ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੈਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ] । 

ਦੋਹਰਾ ॥ #ਇਮ ਬੀਤੇ ਕੇਤਿਕ ਦਿਵਸ ਭੀਮਚੋਦ ਦੁਖ ਪਾਇ । ਪਠੇ ਦੂਤ 
ਗਿਰਪਤਿਨਿ ਢਿਗ ਅਪਨੋ ਕਸ਼ਟ ਬਤਾਇ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ #ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ 

ਗੋਬਿੰਦਇਿੰਘ ਉਦਾਰਾ । ਨਿਤ ਚਾਹਤਿ ਮੈਗ੍ਰਾਮ ਅਪਾਰਾ। ਪੰਥ ਰਚਜੋ ਨਿਤ 
ਸ਼ਸਤ੍ਨਧਾਰੀ । ਮਾਰਨ ਮਰਨ ਬਨਹਿ ਬਲ ਭਾਰੀ! ॥ ੨ ॥ ਆਰੀ ਰਣ 
ਘਾਲੇ ਘਮਸਾਨਾ । ਮਰੇ ਬੀਰ ਲਰਿ ਲਰਿ ਕਰਿ ਜਾਨਾ” । ਦਿੱਲੀ ਪਤਿ ਕੇ 
ਦਲ ਬਹੁ ਆਏ । ਕਿਸ ਬਿਧਿ ਕਿਸ ਕੋ ਬਸ ਨ ਬਸਾਂਏ॥ ੩॥ ਗਹਜੋ ਨ 

ਗਯੋ ਨ ਮਾਰਯੋ ਗਯੋ । ਇਹ ਪ੍ਰਸੈਗ ਤੌਂ ਦੂਰਹਿ ਭਯੋ । ਲਰਤਿ ਜੁੱਧ ਨਹਿ 
ਕਿਨਹੁੰ ਭਜਾਵਾ । ਅਰਜੋ ਰਹਜੋ ਜੈ ਕੋ ਕਰਿ ਦਾਵਾ!॥ ੪ ॥ ਇੱਤੜਾਦਿਕ 
ਲਿਖਿ ਸਕਲ ਹਕਾਰੇ । ਪਠੇ ਪੱਤ੍ਰ ਪਠਿ” ਹੁਇ ਨ੍ਰਿਪ ਤਜਾਰੇ । ਮਿੱਤਰ ਕਿ 
ਸ਼ੱਤ ਕਿ ਸਮ ਗੁਰ ਸਾਬ। ਚਲਿ ਆਏ ਇਕ ਥਲ _ਗਿਰਨਾਬ॥ ੫॥ 
ਪ੍ਥੰਮੇ ਭੀਮਚੈਦ ਕਹਿਲੂਰੀ । ਭੂਪਚੇਦ ਸੈਲਪ ਹੌਡੂਰੀ । ਆਇ ਚੌਬੇਲ; 
ਫਤੇਪਰ ਵਾਰੋ“ । ਨਾਮ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਬਲਿ ਭਾਰੋ॥ ੬॥ ਦੇਵ ਸ਼ਰਣ 

ਨਾਹਣ ਕੋ ਰਾਜਾ:0ਲੇ ਕਰਿ ਸੈਗ ਸਿਪਾਹ ਸਮਾਜਾ।ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਬਹੁ ਚਲਿ 

ਆਏ। “ਗਿਰਪਤਿ ਹਮ ਭ੍ਰਾਤਾ ਸਮੁਦਾਏ ॥ ੭ ॥ ਹਾਨ ਲਾਭ ਮਹਿੰ 

੧ਹੋਰ ਕੋਈ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵੇ । “ਤਾਂ ਫੇਰ ਖਾਲਸਾ ਕੌਣ ਹੋਯਾ । ਭਾਵ ਤ੍ਰਿਆਕਲ ਹੋ ਗਿਆਂ । _ 
੩ਜਾਨਾਂ ਲੜਾ ਲੜਾਕੇ । “ਡੇਂਜੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਕੇ । “ਵਾਲਾ । “ਇਹ ਸੌ ਸਾਥੀ 
ਦੀ ੨੧ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਹੈ । 1ਪਾ:-ਬਾਰੀ । ੨ਰਨਾਹਣ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ 

ਪਾਓ'ਟੇ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਤਔੱਲਕਾਤ ਸਿਤ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਰਟੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚਮਕੌਰ 

ਸੈਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇਂ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਗੁਲਾਬ ਮੰਘ ਸ਼ਾਮ ਸੰਘ ਨੂੰ ਗੁਟੂ ਜੀ ਨੇ 

ਨਾਹਣ ਦੇ ਰਾਜੇ ਪਾਸ ਪੱਤ ਦ ਕੇ ਟੋਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਸਾਓ । 

(ਦੇਖੋ ਟੁਤ ੬ ਅੰਸੂ ੩੨] ਜੇ ਪੱਕੀ ਮਿੱਤ੍ਰਤਾ ਨ। ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਓਬੇ ਕੀਣੂੰ 
ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਮੈਸਾਂ ਹੈਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਹਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ_ ਸੇ 

ਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਕਾਈ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਦੇਵਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਨਾਹਣੀਆਂ ਸਮਝਣ: ਵਿਚ ਉਕਾਈ ਕੀਤੀ 

ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਟੇ ਨਿਵਾਸ ਵੇਲੇ ਨਾਹਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਜੋ ਗੁਦੂ_ਜੀ_ਦਾ 

ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ,ਇਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ £: ੧੭੫੧ ਬਿ: ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਟੁਣ ਜੋ ਰਾਜਾ ਗੇਦੀ ਤੇ ਝੇਠਾ 
ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ “ਹਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । (੫੬੧੬) ਰਿਤੁ ੫। ਅੰਸੂ ੩੫. 

ਚਹਿਯਤਿ ਮੇਲੋ”। ਇਮ ਬਿਚਾਰ ਸਭਿ ਭਏ ਸਕੇਲੋ"। ਕਰਿ ਕਰਿ ਸਭਿ 
ਸਨਮਾਨ ਉਤਾਰੇ ! ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਰਾਤਿ ਮਝਾਰੇ ॥ ੮ ॥ ਸੁਪਤਿ ਜਥਾਂ 
ਸੁਖ ਭੀ ਭੁਨ ਸਾਰਾ । ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨ ਠਾਨਿ ਹੁਇ ਤਜਾਰਾਂ । ਲਘ ਦੀਰਘ 
ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਸਮੁਦਾਈ । ਭਏ ਏਕ ਥਲ ਸਭਾ ਲਗਾਈ ॥ ੯॥ 'ਮੀਏਂ; 
ਰਾਜੇ;ਰਾਵ ਕਿ ਰਾਣੇ। ਸਚਿਵ ਸਮੀਪੀ ਜੇ ਮਤਿ ਸਯਾਣੇ। ਬੈਠੇ ਸਭਿ ਨਿਸ਼- 
ਚਲ ਜਬਿ ਹ੍ਰੈ ਕੈ । ਆਪਸ ਮੈਂ ਜੈਦੇਵਾ ਕੈ ਕੈ ॥ ੧੦॥ ਭੀਮ ਚੈਦ ਸੈਲਿੰਦ 
ਬਿਲੰਦਾ । ਭਨਯੋ “ਸੁਨਹੁ ਤੁਮ ਸਕਲ ਗਿਰਿੰਦਾ ! ਕਯੋਂ ਨ ਭਵਿੱਖਤ 
ਬਾਤ ਬਿਚਾਰੋ। ਸਿਰ ਪਰ ਸ਼ੱਤ ਪ੍ਰਬਲ ਬਿਚਾਰੋ ॥ ੧੧॥ ਦਿਨਪ੍ਰਤਿ 
ਵਧਤਿ ਦੂਜ ਜਿਮ ਚੈਦ। ਦੇਥੀਂਤ ਦੇਖਤਿ ਭਯੋ ਬਿਲੋਦ । ਜਿਨਹੁ 
ਇਰਾਦਾ ਲੈਥੇ ਦੇਸ਼ । ਲਰਨ ਮਰਨ ਕੀ ਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼॥ ੧੨॥ ਹਮ ਤੁਮ 
ਸਭਿ ਕੋ ਇਕ ਸਮ ਜਾਨੋ । ਆਜ ਮੋਹਿ ਪੁਨ ਤੋਕਹੁ ਮਾਨੋ” । ਗੁਰੂ 
ਗੁਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੁਜ ਭਾਰੀ । ਸ਼ਾਹ ਆਦਿ ਤੇ ਤ੍ਰਾਸ ਨ ਧਾਰੀ ॥ ੧੩ ॥ 
ਦੇਸ਼ ਉਜਾਰਕੋ, ਛੀਨੇ ਗ੍ਰਾਮ। ਕਈ ਬੇਰ ਕੀਨੋ ਸੈਗ੍ਰਾਮ। ਮੁਖਿ ਸੈਨਾ 
ਕੋ ਮਰੇ ਹਮਾਰੇ । ਆਦਿ ਕੋਸਰੀਚੈਦ ਜੁੜਾਰੇ ॥ ੧੪ ॥ ਪੁਜਹਿ ਨ ਸਮਤਾ 
ਲਰਿਬੇ ਮਾਂਹਿ । ਪਰਖੇ ਕਈ ਬਾਰ ਬਲ ਜਾਂਹਿ। ਜੋ ਅਬਿ ਬੇਠਿ ਰਹਹਿ 
ਕਰਿ ਫਾਗਾ । ਰਾਂਜ ਦੇਸ਼ ਕੌ ਛੀਨਹਿ ਸਾਰਾ ॥ ੧੫॥ ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਦਲ 
ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਆਵੈਲੂਟ ਕੂਟ ਕਰਿ ਮਿਟਿ ਹਫਿ ਜਾਵੈਬਾਜਤਿ ਰਹੈ ਬੰਦੂਕ 
ਸਦਾਈ । ਮਰਹਿੰ ਕਿ ਮਾਰਹਿੰ ਫਤੇ ਬੁਲਾਈ ॥ ੧੬ ॥ ਸ਼ਾਹ ਪੁਕਾਰ ਸੁਨੀ 
ਇਕਸਾਰੀ । ਲਰਜੋ ਆਨਿ ਲਸ਼ਕਰਿ ਤਬਿ ਭਾਰੀ । ਅਬਿ ਕੌ ਜਾਇ ਕਹਾਂ 
ਕਹਿ ਸ਼ਾਹੂ” ? ਨਿਰਬਲ ਅਧਿਕ ਲਖਹਿ ਮਨ ਮਾੰਹੂ ॥੧੭॥ ਬਾਰਿ 
ਬਾਰਿ ਕੀ ਸੁਨਹਿ ਪੁਕਾਰ“ । ਕੈ ਖਿੜ ਪਰਹਿ ਕਰਹਿ ਬੁਰਿਆਰ । ਇਕ 
ਸੌ ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿਖ ਮਰੈਂ। ਆਇ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਕੇਸਨਿ ਧਰੈਂ ॥ ੧੮॥ ਨਹਿ 
ਨਿਪਟੰਹਿਂ ਨਹਿੰ ਪਾਇ ਪਰਾਜੈ੯ । ਹਾਨ ਲਾਭ ਕੋ ਲਖਹਿੰ ਨ ਕਾਜੈ। 
ਸੁਨਹੁ ਗਿਰੀਸ਼ਹੁ ! ਕਰਹੁ ਉਪਾਇ। ਯੋ ਬਿਗਰਤਿ ਕਾਰਜ ਸਮੁਦਾਇ? ॥ 
੧੯॥ਸੁਨਤਿ ਘਮੰਡਚੈਦ ਤਬਿ ਭਾਖਾ/ਕੋ ਉਪਾਇ ਤੁਮ ਨੇ ਅਭਿਲਾਖਾਊ 

੧ਇਕੱਠੇ। “ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈ ਵਿਰ :ਹ£ ੨ ਪਿਆ ਜਾਣੋ । “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰ- 
ਖਿਆ ਹੈ । ਦਐਤਕਾਂ ਜਾਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀਹ ਆਖੀਏ £ “ਬਾਰ ਝਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ 
ਪੁਕਾਰ ਮੂਣਕੇ । 5ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਿਬਜਦੇ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਨਾਂ ਹਾਰਦੇ ਹੀ ਹਨ । _”ਂਘ-ਛੀਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ । 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । `_ (੫੬੧੭) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੱਸੂ ੩੫. 
ਲਰਨ ਤੋ ਅਪਰ ਨ ਕੋਉ । ਮਿਲੋਂ ਨ ਬਚਹੁ; ਛੀਨ ਲੇ ਸੋਊ ॥ 

੨੦॥ਪ੍ਥਮ ਸ਼ਾਹੁ ਢਿਗ ਬਨਹਿ ਨ ਜਾਨ॥ਸੈਨਾ ਸੈਚਿ ਘਾਲਿ ਘਮਸਾਨਾ। 
ਲਰਿਏ ਕਹੁ ਨ੍ਿਪ ਧਰਹਿ ਜਿ ਆਲਸ । ਰਾਜ ਕਰਨ ਕੀ ਧਰਹਿ ਨ_ਲਾਲਸ”ਂ ॥ ੨੧ ॥ ਰਿਪੁ ਬਸ ਹੋਹਿ ਨ ਦੈਡ ਬਿਹੀਨਾ' । ਵਧਹਿ 
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ ਦੌਡ ਅਧੀਨਾ”। ਬਿਨਾਂ ਦੰਡ ਤੇ ਕੋਇ ਨ ਜਾਨਹਿ । ਪੂਜਾਂ ਦੀਨ ਭੀ ਤ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਤ ਠਾਨਹਿਦ॥ ੨੨॥ ਜਗ; ਮਹਿ ਉਚ ਕਿ ਨੀਚ ' ਸਮਾਜਾ । ਦੇਡ ਦੇਨਿ ਤੇ ਸਹੈ ਸੁ ਕਾਜਾ? । ਸੁਨਤਿ ਘਮੰਡਜੈਦ ਕੋ ਆਸ਼ੈ। 
ਭੂਖਚੰਦ ਪੁਨ ਬਾਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੈ॥ ੨੩ ॥ “ਜਥਾ ਜੋਗ ਤੁਮ ਨੀਤਿ ਉਚਾਰੀ । 
ਉਚਿਤ ਨ ਮਿਟਹਿਂ ਮਾਨ ਕਰਿ ਹਾਰੀ”। ਮਰੇ ਜੁੱਧ ਮਹਿਂ ਬੀਰ ਘਨੇਰੇ । 
ਸਿਮਰਹਿੰ ਤਿਨਹੁੰ ਮਰਨ ਡਰ ਹੇਰੇ' ॥ ੨੪ ॥ ਰਾਜਨਿ ਕੋ ਇਹ ਬਾਤ 
ਨ ਨੀਕੀ । ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਬਨਤਿ ਹੈ ਠੀਕੀ । ਥੋਰੇ ਸਿੰਘ ਅਬਹਿ ਗੁਰ 
ਤੀਰ । ਲਰਹੁ ਭਲੋ ਲੈ ਕਰਿ ਭਟ ਭੀਰ ॥ ੨੫ ॥ ਹਮਰੀ ਕੂਮ ਬਿਥੈ 
ਨਹਿ ਵਿਰੈ।ਜੇ ਨਹਿ ਮਿਟਤਿ ਉਚਿਤ ਹਮ ਲਰੈ” । ਇਿੱਤਕਾਵਿਕ 
ਮਿਲਿ ਮਸਲਤ ਕਰੀ । ਓਰਕ?” ਲਰਨ ਹੇਤ ਬੁਧਿ ਧਰੀ ॥ ੨੬ ॥ ਸਕਲ 
ਸਮਾਜ ਤਯਾਰ ਕੋ ਕੀਨਿ । ਗੁਲਕਾਂ ਅਰ ਬਰੂਦ ਭਰਿ ਲੀਨਿ । ਸਤਿਗੁਰ 
ਕੇ ਢਿਗ ਲਿਖੇ ਪਠਾਏ । “ਅਬਿ ਲੋ ਟਰੇ ਰਹੇ ਗ਼ਮ ਖਾਏ ॥ ੨੭ ॥ 
ਨਿਤ ਬਿਗਾਰ ਕਰਿ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਰੈਂ । ਲੂਟ ਕੂਟ ਕ੍ਰਿਖਿ ਮਾਨਵ ਮਾਰੈਂ ।. 
ਤੁਮ ਨਹਿ ਫਰੋ ਹੇਰਿ ਹਮ ਹਾਰੇ । ਅਬਿ ਬਾਜਹਿੰਗੇ ਲੋਹ ਕਗਾਰੇ ॥ ੨੮॥ 
ਨਾਂਹਿ ਤ ਇਤ ਕੋ ਪਾਯ ਨ ਫੇਰੇ । ਬੈਠੇ ਰਹਹੁ ਹਰਖ ਜੁਤਿ ਝਭੇਰੇ?। 
ਸਭਾ ਮੜਾਰ ਲਿਖਕੋ ਜਬਿ ਆਯੋਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਸੋ ਪਵਵਾਯੋ ॥ ੨੯ ॥ 
“ਸਭਿ ਰਾਜੇ ਇਕਠੇ ਪੁਨ ਹ੍ਹੋ ਕੈਂ। ਸੈਨ ਸਕੋਲੀ ਧਨ ਬਹੁ ਦੈ ਕੈ । 
ਚਾਹਤਿ ਲਰਜੋ ਫੇਰ ਤੁਮ ਸੈਗ” । ਰਨ ਪ੍ਰਿਯ ਸੁਨਿਕੈ ਨ੍ਰਿਪਨਿ ਕੁ ਢੈਗ੯॥ 
੩੦ ॥ ਲਿਖਵਾਯਹੁ ਉੱਤਰ _ਤਤਕਾਲਾ । ਗਿਰ ਦੇਸ਼ੀਨੇ ਕੌ ਰਾਜ" 
"ਦੰਡ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ। `ਸ਼ੱਤ੍ ) ਦੰਡ ਨਾਲ ਅਧੀਨ ਰਹੇ ਤਾੰ ਪੁਤਾਪ ਵਧਦਾ ਹੈ । ਨ ਪੂਜਾ ਭੀ 
ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । $ਹਾਰ ਮੰਨਕੇ ਫਲੇ ਰਹੀਏ,ਇਹ ਬੀ ਜੋਗ ਨਹੀਂ।'ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਰਦੇ ਵੇਖੇ ਹਨ ਡਟ ਰਹੀਏ। (ਅ)ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ(ਅਪਣੀ ।ਮੌਤ 
ਦਾ ਡਰ ਤੱਕਕੇ (ਜੇ ਹਟੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ) । #ਟਲਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੜਨਾ ਯੋਗ ਹੈ । “ਅੰਤ 

1 ਭਾਵ ਸਹਾਰਾ ਕਰਕੇ ਟਲੇ ਰਹੇ ਹਾਂਰਣ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ 
ਖਟ ਸੂਣਕੇ । “ਪਹਾੜ ਦੇ ਵੜੇ ਹੈਕਾਰੀ ਰਾਜਿਆਂ_ਵਲ । #ਪਾ:-ਕਰਹਿ ਜੂ ਆਲਸ। 



/1 ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। (੫੬੧੮) ਰਿਤ ੫। ਅਸੂ ੩੫, 

ਬਿਸਲਾ । £ਕਗੰਹੇ ਅਖੇਰ ਬ੍ਰਿੱਤ ਜਬਿ ਜੈ ਹੈਂ । ਕੋ ਅਰ ਪਰਹਿ ਤ ਸਿੰਘ 
ਲਰੈ ਹੈਂ ॥ ੩੧॥ ਵਿਰਤਿ ਦੂਣ ਮਹਿ ਦੇਖ ਨ ਸਕੋ । ਨਾਹਕ ਜੈਗ ਕਰਨ 
ਕੋ ਤਕੋ। ਤੋਂ ਇਤ ਕਹਾਂ ਤਾਸ ਕੋ ਧਾਰੈਂ" । ਬੈਠਿ ਰਹੈਂ, ਨਹਿ ਵਹਿਰ 
ਪਧਾਰੈਂ“।੩੨॥ ਲਰਿਬੇ ਚਹੋ', ਖਾਲਸਾ ਲਗੈਮਾਰਨ ਮਰਨ ਜੁੱਧ ਮਹਿ 
ਬਿਰੈ। ਚਵਹੁ ਜਿ ਤਮ ਇਹਠਾਂ ਨਹਿ ਦੇਰ4 ਦੇਖਹੁ ਪੁਨ 
ਭਟ ਭੇਰ” ॥ ੩੩ ॥ ਲਿਖੜੋ ਗੁਰੂ ਕੌ ਪਹੁੰਚਯੋ ਜਾਇ । ਪਠਿਵਾਯਹੁ ਸੁਨਿ 

ਸਭਿ ਗਿਰਰਾਇ । ਸੈਨ ਸਕੇਲਨਿ ਕੀਨਸਿ ਤਯਾਰੀ । ਅਬਿ ਹੁਇ ਠਾਠ” 
ਟਰੈ ਨਹਿ ਟਾਰੀ ॥੩੪॥ਸਭਿ ਰਾਜਨ ਕੇ ਬਜੇ ਨਗਾਰੇ । ਜ਼ੀਨ ਤੁਰੋਗਨਿ 
ਤਤਛਿਨ ਡਾਰੇਮੁਜਰਾ“ ਸਭਿ ਸੁਭਟਨਿ ਕੋ ਲਯੋ । ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਗਿਨਤੀ 

ਮਹਿ ਭਯੋ॥ ੩੫ ॥ ਚਢਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਆਏ । ਆਯੁਧ ਗਹੇ 

ਭਟਨਿ ਸਮੁਦਾਏ। ਤੋਮਰ; ਤੀਰ, ਤੁਪਕ; ਤਰਵਾਰ । ਸਿਪਰ; ਕਮਾਨ, 

ਜਮਧਰਾ ਧਾਰ ॥ ੩੬॥ ਚਲਿ ਥੋਰੇ ਹੀ ਕੀਨਸ ਡੇਰੇ। ਸਕਲ ਸੈਭਾਰੇ 
ਜਿਸ ਜਿਸ ਕੇਰੇ । ਸੁਧ ਸਤਿਗੁਰ ਪਹਿ ਤਤਛਿਨ ਆਈ । “ਗਿਰਪਤਿ 
ਚਢਿ ਆਏ ਸਮੁਦਾਈ ॥ ੩੭ ॥ ਪਹੁੰਚੇ ਲਖਹੁ ਆਪਨੇ ਤੀਰ । ਗਹੇ 

ਤੁਪਕ, ਤੋਮਰ; ਧਨ, ਤੀਰਮਸਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤਯਾਰੀ ਕਰਿਵਾਈਗੁਲਕਾ 
ਅਰੁ ਬਰੂਦ[ ਸਮੁਦਾਈ ॥ ੩੮ ॥ ਲੋ ਲੋ ਸਿੰਘ ਧਰੈਂ ਉਤਸਾਹੂ । ਕਹੈਂ 
'ਪ੍ਰਹਾਰਹੁ ਰਿਪੁ ਰਣ : 'ਹੂ” । ਹੁਕਮ ਦੀਨ “ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾਂ । ਦਿਹ 

ਬਜਾਇ ਦਲ ਹ੍ਰੈ ਸਭਿ ਤਯਾਰਾਂ॥੩੯॥ ਸਕਲ ਖਾਲਸੇ ਗਰ ਧਰਿ ਅਸੀ'। 
ਸਿਪਰ ਸਮੇਤ; ਤੁਰਤ ਕਟ ਕਸੀ । ਲਰਨ ਜਿਨਹੁੰ ਕੋ ਨਿਤ ਬਿਵਹਾਰੇ। 

ਭਏ ਸਨੱਧ ਬੱਧ ਸਭਿ ਸਾਰੇ ॥੪੦॥ ਆਪ ਚਢੇ ਤਬਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ॥ ਮੱਤ 
ਗਜਨਿ ਪਰ ਜਿਮ ਕਪ ਸਿੰਘ । ਜਰਾਸੈਧ ਪਰ ਗੋਬਿੰਦ? ਜੈਸੇ । ਜਾਦਵ 
ਸੈਗ ਖਾਲਸਾ ਤੈਸੇ'॥੪੧॥ਸਿੰਘਨ ਭਨ2ੋ4ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਨਿ ਲੀਜੈ । ਚਲੋ ਅੱਗ 
ਹੀ ਰਣ ਕੌ ਕੀਜੈ।ਇਹਾਂ ਨ ਪਹੁੰਚੈਂ ਰਿਪੁ ਸਮੁਦਾਈ।ਵਧਿ ਆਗੇ ਹੀ ਲੋਹਿੰ 
੧੩ ਏਥੇ ਕੇਹੜੇ ਅਸੀਂ (ਤੁਹਾਬੋ', ਭਰਦੇ ਹਾਂ । "ਕਿ (ਅੰਦਰ) ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ 

ਨਿਕਲੀਏ । <ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਚਾਹੋ । $ਜੈਗ ਦਾ ਠਾਠ । “ਸਲਾਮੀ ਲਈ ਭਾਵ ਗਿਣਤੀ, 

ਕੀਤੀ । $ਜਮਧਰਾਂ ਧਾਰਕੇ । “ਵੜੀ ਦਰ ਜਾਕੇ । ਕ੍ਰਿਪਾਣ ਗੱਲ ਵਿਚ ਧਾਰੀ ਭਾਵ` ਗਾੜ੍ਰ 

ਪਾਈ । ਦਮਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਜਿਵੇ“ ਕੌਧ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ (ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ) । '“ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ । "ਜਿਵੇਂ 
ਜਾਦਵ (ਸਨ) ਤਿਵੇ' ਖਧਲਸਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈ । "ਇਥੇ ਸਾਫ ਹੈ ਗਿਆਂ ਕਿ ਸਿੰਘ 
ਆਪੂੰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਅੜੇ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਐਵੇ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਜੈਗ ਨੂੰ 

ਓਹ ਨਾਹਕ ਮੰਗਦੇ ਹਨ । 1ਪਾ:=ਵਾਰੂ । ੨੍ਰੰਪ:=ਸਮੇਣ 1 



ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂ੫ ਮੂਚਜ ( ੫੬੧੯ ) ਰਿਤੁ ੫ ॥ ਅੱਸੂ ੩੬. 

ਲਰਾਈ! ॥੪੨॥ ਦੂਰ ਅਨੰਦ ਪੁਰਿ ਕੌ ਤਜਿ ਗਏਰਰਾਜਨਿ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 
ਭਏ।ਹਿਤ ਸੈਗ੍ਰਾਮ ਹੋਹਿ ਕਰਿ ਤਕਾਰਹਰਖ ਸਮੇਤ ਸੁਚੇਤ ਉਦਾਰੇ॥੪੩॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਪੰਚਮ ਰੁਤੇ “ਰਾਜਨ ਕੋ ਰਣ! ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਅ ਪੰਚ 
ਤਿੰਸਤੀ ਐਨੂ ॥੩੫॥ 3੬. [ਰਾਜਿਆੰ ਨਾਲ ਜੈਗ । ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਹਫਾਯਾ]। 
ਦੋਹਗਾ॥ ਉਮਡੇ ਦਲ ਦਿਸ਼ ਦੁਹਨਿ ਤੇ ਕਰੀ ਤੁਵੈਗੇਂ ਤਜਾਰ । ਦਸਤਰਵਾਂ 
ਕਰ ਤਜਿ ਦਈ ਹੋਨਿ ਲਗੀ ਤਬਿ ਮਾਰ ॥ ੧₹॥ ਚੌਪਈ ॥ ਹਿਤ ਹੇਰਨਿ 
ਕੋ ਜੈਗ ਤਮਾਸ਼ਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਹਰੈ ਇਕ ਪਾਸਾ । ਉਚੇ ਥਲ ਪਰ ਹ੍ਹੈ 
ਬਿਤ ਰਹੇ । ਦੋਨਹੁੰ ਦਿਸ਼ ਕੇ ਦਲ ਕੌ ਲਹੇ” ॥੨ ॥ ਸਿੰਘ ਆਠ ਸੈ ਹੁਇ 
ਸਵਧਾਨੇ । ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਗਿਰਪਤਿ ਭਣ ਆਨੋ । ਜ੍ਰਾਲਾ ਬਮਣੀ ਕੀ ਥਰ 
ਮਾਲਾ” । ਛੁਟਿ ਇਕਬਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਜ੍ਰਾਲਾ ॥੩॥ ਘਟਾ ਚਮੂੰ ਮਹਿ ਤੜਿਤਾ 
ਜਾਗੀ । ਕਰਕਾ ਬਰਖਤਿ ਗੁਲਕਾਂ ਲਾਗੀ।ਹਯ ਕੌ ਫੇਰਿ ਤੁਵੈਗ ਚਲਾਵੈਂ। 
ਵਧੇ ਅੱਗੂ ਕੋ ਮਾਰ ਗਿਰਾਵੈਂ ॥ ੪॥ ਦੇਖਿ ਪਰਸਪਰ ਭਨਹਿੰ ਪਹਾਰੀ । 
“ਇਹ ਬਿੱਦਜਾ ਸਿੰਘਨ ਮਹਿੰ ਭਾਰੀ? । ਹਯ ਧਵਾਇ ਪੁਨ ਹਤੈਂ' ਨਿਸ਼ਾਨੇ। 
ਨਿਜ ਬਚਾਇ ਕਰਿ ਬਹੁਰ ਪਯਾਨੇ ॥ ੫ ॥ਕਰਿ ਹੈਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਰਿਦੇ । 
ਓਰੜ ਪਰੇ ਅੱਗ ਕੋ ਤਦੇ । ਭੀਮਚੈਦ ਨਿਜ ਅੰਗ ਬਚਾਏ। ਰਣ ਕੋ ਸਨ- 
ਮੁਖ ਸਕੈ ਨ ਆਏ॥ ੬ ॥ ਭੂਪਚੇਦ ਹੈਡੂਰੀ ਧਾਯੋ । ਦੇਵ ਸ਼ਰਣ ਕੋ ਸੈਗ 
ਮਿਲਾਯੋ । ਬਹੁਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਰਣ ਆਲਾ । ਛੂਟਤਿ ਗੁਲਕਾਂ ਨਾਦ 
ਕਰਾਲ॥੭॥ ਸਭਿ ਸਿਪਾਹ ਕੋ ਆਗੈ ਧਰਿਓ। ਆਪ ਭਿ ਲਰਨ ਹੇਤ ਮਨ 
ਕਰਿਓਂ । ਹੋਤਿ ਤੜਾਭੜ ਸ਼ਬਦ ਤੁਵੈਗਨਿ । ਗਿਰਹਿਂ ਸੂਰ ਲਾਗੀ ਜਿਨ 
ਅੰਗਨਿ ॥ ੮ ॥ ਟੁਧਰ ਨਿਕਸਿ ਛਿਤ ਰਕਤ ਬਿਸਾਲਾ । ਲਗੇ ਕਰਾਹਨਿ 
ਘਾਇਲ ਜਾਲਾ”। ਪੁਨ ਚੇਬੇਲ ਆਨਿ ਕਰਿ ਲਰੇ। ਆਯੂਧ ਅ ਨਕ 
ਪ੍ਰਹਾਰਨ ਕਰੇ ॥ ੯ ॥ ਕੁੱਲੂ ਕੈਂਠਲ ਕੈ ਜਸੁਵਾਰੀ । ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚਜੋ 
ਬੀਲਿ ਭਾਰੀ । ਇਤ ਤੇ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਅਗਾਰੇ । ਉਦੋ ਸਿੰਘ. ਗਨ ਬਾਨ 
ਪ੍ਰਹਾਰੇ ॥ ੧੦ ॥ ਤਿਸ ਛਿਨ ਭੋਜ੍ਯੋ ਨਰ ਗੋਸਾਈ' । ਸਕਲ ਖਾਲਸੇ ਦਯੋ 
ਸੁਨਾਈ। “ਵਧਹੁ ਨ ਆਗੇ ਬਿਰ ਹਰੈ ਲਰੋ । ਜ੍ਰਾਲਾ ਬਮਣੀ ਛੋਰਨ ਕਰੋ” 
॥੧੧॥ ਸੁਨਯੋ ਹੁਕਮ ਕੋ ਟਿਕਿ ਟਿਕ ਲਹੇ । ਆਗੇ ਨਹੀਂ ਬਧੋ ਭਟ ਭਿਰੇ। 
ਮਿਲਿ ਪਹਾਰੈਯਨਿ ਘਾਲਜੋ ਹੇਲ।ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ ਕਰਿ ਰੌਰ/ਹਿ ਮੇਲਾ ॥੧੨॥ 
ਦੰਦਭਿ ਢੋਲ ਪਟਹਿ ਬਹੁ ਬਾਜੇ । ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਸੁਨਤਿ ਭਟ ਗਾਜੇ । 
“ਦੇਖਦੇ ਹਨ । “ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਕਤਾਰ । ਬਟੱਫਕੇ ਪਏ । “ਸਾਜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, । 



ਸ| ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੬੨੦ ) ਰਿਤੁ ੫ । ਅਸੂ ੩੬. 
ਨਟ ਜਿਮ ਉਛਲੇ ਛਾਲ ਛਲੰਗੀ' । ਗਹਿ ਕੈਂ ਸਿਪਰ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਨੰਗੀ ॥ 
੧੩॥ ਓਰੜ ਪੜੇ ਬੀਰ ਇਕ ਬਾਰੀ । ਸਿੰਘਨਿ ਲਗ ਪਹੁੰਚੋ ਬਲਿ ਭਾਰੀ । 
ਸੇਲੋਂ ਬਰਛੇ ਆਨਿ ਚਲਾਏ। ਸਿੰਘਨਿ ਸਨਮੁਖ ਘਾਵ ਸੁ ਖਾਏ॥੧੪॥ਥਾਵ 
ਨ ਤਜੀ ਅਰੇ ਰਣ ਰਹੇ । ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਰਿਪੁ ਗਨ ਦਹੇ । ਘਾਲੀ ਹੋਲ 
ਬਾਲਾਂ ਭਟ ਖਰੇ” । ਇਤਨੇ ਬਿਥੈ ਸਿੰਘ ਰਿਸ ਭਰੇ ॥੧੫॥ ਖੜਗ ਮਕਾਨ 
ਤੇ ਥੈਂਚਿ ਨਿਕਾਰੇ । ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਕਰਿ ਹਤੇ ਜੁਬਾਰੇ। ਜਬਿ ਦਸ ਬੀਸ 
ਅੱਗ ਕੇ ਮਾਰੇ । ਹਟੇ ਕੁਛਕ ਸ਼ੱਤ ਡਰ ਧਾਰੇ।੧੬॥ ਦੇਖਤਿ ਭਯੋ ਖਾਲਸਾ 
ਆਗੇ । ਮੁਹਰਾ ਛੋਡਿ ਪਹਾਰੀ ਭੀਰੇ'। ਪਰੇ ਗੈਲ ਮਹਿੰ” ਟਲੋ ਨ ਟਾਲੋ । 
ਖੜਕਯੋ ਖੜਗ ਕਰਾਲ ਬਿਸਾਲੇ ॥ ੧੭ ॥ ਭੇਦ] ॥ ਜਬੈ ਜੁੱਧ ਜਾਗਾ । 
ਕਦੇ ਸੀਸ ਬਾਗਾ“। ਬਢੇ ਖੱਗ ਧਾਰਾਂ । ਜਥਾ ਕਾਠ ਆਰਾ” ॥ ੧੮॥ 
ਗਿਰੇ ਜੁੱਧ ਸੂਰਾ। ਨ੍ਿਧੈ ਨੰਦ ਕੂਰ”। ਗੁਰੂ ਦੇਖਿ-ਦੂਰੈ । ਭਯੋ ਜੈਗ ਗੂਰੈ 
॥੧੯॥ ਕੜਾਕਾੜੇ ਮਾਂਚੀ । ਜ਼ਿਮੀਂ ਸ਼੍ਰੋਣ ਰਾਚੀ । ਭਜੇ ਡੋਗਰਾਨੋ੯ । ਤਜਜੋ 
ਖੇਤ ਬਾਨੋ॥੨੦॥ਜਬੈ ਸਿੰਘ ਧਾਏ । ਪਹਾਰੀ ਪਲਾਏ। ਤਜੜੋ ਠਾਂਹਿ ਗੈਲੋ। 
ਡਰੇ ਨਾਥ ਸੈਲੈ'” ॥੨੧॥ ਨ ਆਗਜਾਂ ਗੁਸਾਈ"।-ਅਗਾਰੇ ਸਿਧਾਈ”-1 
ਸੁ ਬਾਤੈ ਬਿਸਾਰੀ”। ਨਹੀ' ਯਾਦ ਕਾਰੀ ॥ ੨੨॥ ਗੁਰ ਹੈ; ਬਿਚਾਰੇਂ” । 
-ਮਹਾਂ ਏ ਹੈਕਾਰੇ । ਬਡੀ ਜੀਤ ਪਾਏ । ਚਲੋਂ ਜਾਤਿ ਧਾਏ-॥ ੨੩॥ ਉਠੇ 
ਆਪ ਸ੍ਰਾਮੀ । ਚੜ੍ਹੇ ਤੇਜ ਗਾਮੀ। ਹਯੈ ਰੈਗ ਨੀਲਾ'%।ਸ਼ਿੰਗਾਰਯੋ ਛਬੀਲਾ 
॥੨੪॥ ਪਰੇ ਪੰਥ ਪਾਛੇ” । ਬਡੀ ਚਾਲ ਗਾਛੇ" । ਸੁ ਤਜਾਗੇ ਲਰਾਈ।ਚਲੇ 
ਜਾਡਿ ਧਾਈ ॥੨੫॥ਵੋਹਰਾ ॥ ਸਿੰਘ ਬਿਲੋਕਤਿ ਭੇ ਕਿਤਿਕ ਗਏ ਗੁਰੂ ਰਣ 

_ "ਫੈਲ ਅੰਗਾਂ ਵਾਲੈ ਭਾਵ ਸੂਰਮੇ ਨਟ ਵਾਂਡੂੰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਕੇ ਉਛਲੋ । “ਜੇ ਹੱਲਾ ( ਪਹੜੀਆਂ ) 
ਕੀਤਾ ਸੇ (ਸਿੰਘ) ਸੂਰਮੇ ਬੋਲ ਖੜੋਤੇ । ੧ਪਹੜੀਏ ਨੱਸ ੫੬ । ੧(ਸਿੱਖ) ਪਿੱਛੇ ਪਏ । “ਸਿਰ = 
ਵਾਗਾਂ (ਵਾਲੇ ਹੱਥ) । (%) ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿਰ ਕੱਟੇ। <੬ੱਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ । “ਜਿਵੇ 
ਆਰਾ ਕਾਠ ਨੂੰ (ਚੀਰਦਾ) ਹੈ । “ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਝੂਠੇ ਪੈ ਗਏ । ਸੇ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ:-ਰਾਜਸੁਤ 
ਕੂਰਾ । (ਅ) ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਝੂਠਾ ਪੈ ਗਿਆ । ੯ਪਹਾੜੀਏ । “ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਡਰੇ । 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ (ਇਹ) ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਕਿ ਆੱਗੇ ਵਧੇ ਜਾਓ। 'ਕ(ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ 
ਆਗ ਨਹੀਂ ਸੀ) ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿਤੀ ਸੀ । ਗੁਣੂ ਜੀ_ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ । 
"ਤੇਜ਼ ਚਾਲ ਵਾਨੇ”””'। '੬ਨੀਨ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਉਤੇ । ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਪਏ ਭਾਵ ਅਨੰਂਦਪੁਰਿ 
ਨੂ ਮੁੜ ਪਏ । "'ਤ੍ਰਿੱਖੀ ਚਲ ਨਾਲ ਟੁਰੇ। __ #੫੪-ਚਾਲ। ___ ਇਥੇ ਕਈ ਬਾਈ 
ਛਪੈ ਕੰਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਲ ਰਸਾਵਲ ਛੈਦ ਦੀ ਹੈ । ਕਪਟ=ਸੇ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਰਜ । (੫੬੨੧) ਰੁਤ ੫ । ਅੰਸੂ ੩੬, 
ਛੋਰਿ । ਪਾਛੈ ਕਰਤਿ ਨ ਡੀਠ ਭੀ" ਜਾਤਿ ਅਨੰਦਪੁਰਿ ਓਰ॥੨੬॥ਰੋਪਈ। 
ਗੁਰੂ ਚਰਿੱਤਰ ਕੋ ਪਿਖਿ ਬਿਸਮਾਏ । ਨਹਿਂ_ਮਾਰਨ ਕੋ ਸ਼ਸਤ੍੍ ਉਠਾਏ । 
ਕੇਤਿਕ ਲਰਤਿ ਪਾਛ ਕੋ ਹਟਕੇ#। ਰਣ ਕੋ ਤਕਾਗਤਿ ਇਤ ਉਤ ਸਟਕੇ 
॥੨੭॥ ਤਬਿ ਪਹਾਰੀਅਨਿ ਇਨ ਗਤਿ ਜਾਨਿ। ਹਣਿ ਘਾਲਜੋ ਹੋਲਾ ਘਮ- 
ਸਾਨ” । ਪਰੀ ਖਾਲਸੇ ਮਹਿੰ ਬਹ ਭਾਜਾਂ । ਪੇਛੇ ਭਜੇ ਤਕਾਗ ਸਭਿ ਲਾਜ 
॥੨੮॥ ਘਨੀ ਪਰੀ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਕੀ ਮਾਗਕੋਤਿਕ ਊਚੇ ਕੀਨਿ ਪੁਕਾਰ। “ਸਹੀ 
ਪ੍ਰਭੁ ! ਪੰਥ ਆਪ ਕੌ ਅਹੈਂ । ਕਟੀਆ ਹੋਤਿ ਪਰਾਜੈ ਲਹੈ ॥੨੯॥ ਕਿਉ' ਨ 
ਸੈਭਾਰਤਿ ਹਟ ਪਿਛਵਾਈ ? ਕੌਨ ਖਤਾ ਇਨ ਕੋ ਗਰ ਪਾਈ । ਜੇਕਰਿ 
ਸਿੰਘ ਹੈਂ ਅਵਗੁਨਿਯਾਰੇਤਊ ਆਪਕੇ ਜਗਤ ਉਚਾਰੇ॥ ੩੦ ॥ ਇੱਤਜ- 
ਦਿਕ ਬੋਲਤਿ ਸਮੁਦਾਏ । ਮਿਲੇ ਆਨਿ ਕੋ ਹਯਨਿ ਧਵਾਏ । ਕਰਤਿ 
ਪੁਕਾਰ ਸੁ ਆਇ ਘਨੌਰੀ । ਹਿਤ ਹੇਰਨ ਗੁਰ ਗ੍ਰੀਵ ਨ ਵੇਰੀ ॥੩੧॥ ਕਹੋ 
ਬਹੁਤ “ਪਰ੍ਭੁ ਛਿਨ ਭਰ ਬਿਰੋ । ਲਹ'ਤ ਪੰਬ ਅਵਲੋਕਨਿ ਕਰੋ? । ਕਹਿ 
ਜਥਿ ਰਹੇ; ਖਰੇ ਨਹਿਂ ਹੋਏ । ਨੌਰੇਗ ਸਿੰਘ ਮਿਲਯੋ ਪਰ੍ਭੁ ਜੋਏ ॥ ੩੨ ॥ 
ਤੁਰਤ ਤੁਰੌਗ ਉਤਰਯੋ ਅਗਵਾਈ । ਐਂਚਿ ਲਕੀਰ ਦਈ ਸਹਿਸਾਈ । 
ਭਾਖਯੋ“ਨੀਲਯਾ[ਥਿਰੋ ਇਬਾਏ'।ਗੁਰ ਕੀ ਆਨ ਅੱਗੂ ਨਹਿ ਜਾਏ?॥੩੩॥ 
ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਦਲ ਬਿਦਾਰ ਥਮ ਗਯੋ । ਪਾਇ ਅੱਗੂ ਨਹਿ ਪਾਵਤਿ ਭਲੋ। 
ਤਬਿ ਗੁਰ ਮਾਰਜੋ ਏਡਨਿਂ ਜੋਰ।ਲੈਂਘ3ੋਊਲਕੀਰ ਨਹੀ' ਕਿਮ ਘੋਰ॥੩੪॥ 
ਛਰੀ ਹਾਥ ਮੈਂ ਪਤਰੀ? ਹੁਤੀ । ਦੈ ਚਾਰਿਕ ਕਰਿ ਬਲ ਤੇ ਹਤੀ । ਖਾਇ 
ਮਾਰ ਨਹਿੰ ਚਰਨ ਉਠਾਵਾ । ਫੁਰਕਤਿ ਇਤ ਉਤ ਅੱਗ ਨ ਜਾਵਾ ॥੩੫॥ 
ਜਯੋਂ ਨਹਰੀ ਕੈਟਕ" ਮੁਖ ਦੀਨੀ । ਜ਼ੁਕਯੋ ਤਿਸੀ ਤੈਂਸੀ ਬਿਧਿ ਚੀਨੀ। 
ਜਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਹਯ ਏਵ ਬਿਲੋਕ।ਦੇ ਕਰਿ ਆਨ ਚਲਨਿ ਤੇ ਰੋਕਾ॥੩੬॥ 
ਤਰੇ ਉਤਰਿ ਕਰਿ ਤਹਿ ਤਤਕਾਲੋ । ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਭਾਖਜੋ ਅਸੁ ਨਾਲੋ੯। 
“ਪ੍ਰਥਮ ਜਨਮ ਤੇਰੋ ਹਮ ਜਾਨਯੋਂ । ਜਿਸਤੇ ਬਿਰਯੋ ਬਾਕ ਸਿਖ ਮਨਯੋ 
/ ੩੭ ॥ ਹੁਤੋਂ ਮਸੈਦ ਲੋਤਿ ਬਹੁ ਧਨ ਕੌ । ਰਹਕੋ ਅਚਤਿ6 ਭੋਜਨ ਤਬਿ 
"ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕਦੇ ਬੀ ਨਹੀਂ । “ਮੁੜਕੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਮਸ਼ਾਲ ਮਚਾ ਦਿਤਾ । ੨ਹਾਰ । _ “ਜਗੱਤ ਆਪਦੇ ਹੀ (ਸਿੰਘ) ਕਟੇਗਾ । “ਹੇ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ! ਏਵ ਠਹਿਰ ਜਾਹ । ਝਨਮ ੫੭ ਦਾ । “ਪਤਲੀ ਛੜੀ । ਦਮਾਨੋਂ ਕੰਡਿਆਲਾ ਕੜਿਆਲਾ । ੯ਘੌੜੇ ਨੂੰ। “#ਪ=ਸਟਕੇ . . 

`ਪਾ:-ਦਲ ਬਿਡਾਰ । _੍ਪਾ:-ਲਖਯੋ । ਭਾਵ ਲੰਘਣ ਦ। ਹੀ ਹੈ । ਉਪਾ:-ਅੰਤ । 



4! ਰਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____(੫੬੨੨)_____ ਰੁਤ ੫। 3੭. 
ਇਨਕੋ । ਸਿੱਖਨ ਤੈ ਲੋ ਕਰਿ ਗੁਰਕਾਗਖਾਵਤਿ ਰਹਜੋ ਅਨੌਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ॥ 

੩੮॥ ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜਥਾ ਅਲਾਯੋ।ਸਰ ਹਿਲਾਇ ਘੋਰਾ ਫੁਰਕਾਯੋ । 

ਤਬਿ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਬੈਠੇ ਤਿਸ ਥਾਨ।ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਵਤਿ ਊਚ ਬਖਾਨਾ॥੩੯॥ 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਖਾਲਸ ਗੁਰ ਗੁਰੁ ਖਾਲਸਾ" ਬਿਰਹੁ ਖਾਲਸਾ ਜੁੱਧਾ । ਹਤਉ 

ਰਿਪੁਨਿ ਦਲ ਕੋ ਦਲਹੁ ਪਕਰਹੁ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਕ੍ਰੱਧ ॥ ੪੦ ॥ਰੌਪਈ॥ ਸੁਨ 

ਸਤਿਗੁਰਕੋ ਵਰ ਸਮ ਬੈਨ/ਹਟਜੋ ਖਾਲਸਾਂ ਰਿਸੋ ਕਰਿ ਨੰਨ।ਧਰਿ ਜ੍ਰਾਲਾ- 

ਬਮਣੀ ਅਰਿ ਦਮਣੀ”। ਛੋਰੀ ਗੁਲਕਾਂ ਗਨ ਰਿਪ ਸ਼ਮਣੀ” ॥ ੪੧॥ ਸ਼੍ਰੀ 

ਗੁਰ ਬਿਰ ਹ੍ਰੈ ਧਨ ਖ ਸੈਭਾਰੇ । ਸਪਤ ਬਾਨ ਐੱਚਨ ਕਰਿ ਮਾਰੇ । ਪਰੀ 

ਗਗਨ ਮਹਿ ਗਰਵ' ਰ੍ਰੌਜਾਰ/ਬਿਸਮਾਨੇ ਰਿਪੁ ਸੁਨਿ ਧੁੰਕਾਰ ॥੪੨॥ ਇਕ 

ਹੀ ਬਾਰ ਹਟੇ ਸਭਿ ਸਿੰਘ । ਮ੍ਰਿਗ ਬਿਲੌਕਿ ਜਿਉਂ ਭੂਖਾ ਸਿੰਘਾਂ । ਅੱਗੂ ਜੁ 

ਮਾਰਤਿ ਆਵਤਿ ਧਾਏ । ਕਿਤਿਕ ਹਤੋਂ ਕੌ ਮਾਰਿ ਹਟਾਏ ॥ ੪੩ ॥ ਤੋਮਰ; 

`ਸੇਲੋ, ਸਾਂਗ ਪ੍ਰਹਾਰੇ । ਸਿਪਰ ਅੱਗੂ ਕਰਿ ਕਿਸ ਖਗ ਮਾਰੇ” । ਗੁਰ ਬਚ ਤੋਂ "ਕੇ 

ਸ਼ਹੀਦ ਗਨ ਦਉਰੇ । ਪਰੇ ਹੇਲ ਕਰਿ,ੰਭੇ ਰਿਪੁ ਬੌਰੇ ॥੪੪ ॥ ਮਚੀ ਮਾਰ 

ਦੀਰਘ ਇਕ ਬਾਰੀ । ਮਰਿ ਮਰਿ ਪਰਤੇ ਪਾਇ ਪਸਾਰੀ । ਜਨੁ ਮਲੰਗ 

ਭੰਗਹਿੰ ਕੋ ਖਾਇ।ਲਿਟਹਿਂ ਪਰੇ ਇਸ ਬਿਧਿ ਸਮੁਦਾਇ॥੪੫॥ਸੁਭਟ ਤੁਰੰਗ 

ਮਰਿ ਖੇਤ ਮਾਰਾ । ਲੋਥਨਿ ਸੋਂ ਪੂਰਨ ਥਲ ਸਾਂਰਾਸਰਬ ਗਿਰੇਸ਼ੁਰ ਓਜ 

ਲਗਾਏ । ਪਰੀ ਭਾਂਜ ਕਿਮ ਪਗ ਨ ਜਮਾਏ॥ ੪੬॥ ਵੇਰਿ ਤੁਰੈਗ ਸਿਪਾਹ 

ਹਟਾਵੈਂ।ਮ੍ਰਿਗ ਸਮ ਭਾਜੇ ਕਿਮ ਅਟਕਾਵੈਂ । ਬਜੀ ਬੈਬ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ। 

ਭਾਜੇ ਸ਼ੱਤ ਕੇਤਿਕ ਮਾਰੇ॥੪੭।ਹੁੰਡ ਮੁੰਡ ਹੁਇਪਰੇਹਜ਼ਾਰਾਂਗ੍ਰਿੱਧਬ੍ਰਿੱਧਉਡਿ 

ਗਗਨ ਸੰਛਾਰਾ । ਕਹਿੰ ਲਗ। ਬਰਨੌਂ' ਜੁੱਧ ਬਿਸਾਲ। ਭਈ ਬਿਜੈ ਸਿੰਘਨਿ 

ਤਿਸਕਾਲਾ॥੪੮॥ਸਗਰੀ ਸੁਖ ਹੋਈ ਸੰਭਿ ਮਾਂਹੀਘਾਇਿਲਮ੍ਰਿਤਕਤਜਜੋਕੋ 

ਨਾਂਹੀ।ਚਵਢੇ ਅਨੰਦਪੁਰਿ ਕੋ ਚਲਿਆਏ।ਹਟੇ ਪਹਾਰੀ ਗੇ ਨਿਜ ਥਾਂਏ।੪੯॥ 
ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜਗ੍ਰਿੰਥੇ ਪੰਚਮ ਰੁਤੇ 'ਮੈਂਗਰਾਮ ਪ੍ਰਨੇਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਖਸ਼ਟ ਤ੍ਰਿੰਸਤੀ 

ਮੱਸੂ। ੩੬॥ ੩੭. “ਖਾਲਸਾ ਪਦ ਦੇ ਅਰਥ । ਭਵਿੱਖਤ ਵਾਕ ]। 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਗਏ ਪਹਾਰੀ ਝੂਰਤੇ ਚਲਯੋ ਨਹੀ ਬਸਿ ਕੋਇ । ਸੁਭਟ 

ਮਰਾਏ ਸੈਂਕਰੇ ਜਗ ਮਹਿ ਅਪਜਸ ਹੋਇ ॥ ੧ ॥ ਭੌਖਈ ॥ ਪੁਨ 

੧ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਗੁਦੂ ਖਾਲਸਾ ਹੈ । "ਜੁੱਧ ਵਿਚ ਟਿਕ (ਕੇ ਲੜੋਂ)। ₹ਦੁਸ਼ਮਨ ਮਾਰਨ 

ਵਾਲੀ । 'ਿਪੂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਨ (ਨਾਸ਼) ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ । “ਭਾਰੀ । ੬ਮ੍ਰਿਗਾਂ 

ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਜਿਵੇ ਭੁੱਖਾ ਸ਼ੇਰ । “ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀ । 



ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੬੨੩ ) ਰਤ 

ਵੀ ਇਕ ਥਲ ਹੁਇ ਮਸਲਤ ਕੀਨੀ । ਭਲੀ ਲਰਾਈ ਕ੍ਕੋਂਹੁ ਨ ਚੀਨੀ”। 
ਭੀਮਚੈਦ ਸਭਿ ਬਿਖੈ ਉਚਾਰੀ । ਮੈਂ ਪੁਰਬ ਹੀ ਗਿਨਤੀ ਧਾਰੀ ॥ ੨॥ 
ਗੁਰੂ ਸੈਗ ਜੈਗ ਨਹਿ ਬਨਿ ਆਵੈ। ਜਿਨ ਤੇ ਜੈ ਕ੍ਯੋਂਹੁ ਨ” ਕੋ ਪਾਵੈ। 
ਗੁਰ ਚਲਿ ਗਏ ਭਾਗ ਕਿਛ ਪਰੀ”। ਠਹਿਰੇ ਬਹੁਰ ਬਾਹ ਹੈ ਮੁਰੀ॥ ੩॥ 
ਪਰੀ ਮਾਰ ਐਸੀ ਕਿਛ ਆਇ । ਨਹੀਂ ਸੈਭਾਲ ਭਈ ਕਿਸ ਥਾਂਇ । ਦਸ 
ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਗ ਹੁਤੀ ਸਿਪਾਹ। ਰਹੇ ਹਾਇ ਹਟੀ ਕਿਮ ਰਹਿ 
ਅਬਿ ਤੁਰਕਨਿ ਕੀ ਸੈਨ ਚਢਾਵਹੁ। ਦੇਹੁ ਦਰਬ ਤੂਰਨ ਅਨਵਾਵਹੁ । 
ਸਭਿ ਗਿਰਪਤਿ ਕੇ ਸਚਿਵ ਸਿਧਾਵੈਂ । ਗੈਲ“ ਆਪਨੇ ਲੈ ਕਰਿ ਆਵੈ” ॥ 
੫॥ ਮਾਨੀ ਭੂਪ ਚੋਦ ਹੈਡੂਰੀ। ਭਨੀ ਘਮੰਡ ਚੈਦ ਭੀ “ਰੂਰੀ” । ਤਤਛਿਨ 
ਦਿੱਲੀ ਸਚਿਵ ਪਠਾਏ। ਮਿਲੋ ਸੁ ਅਵਹੈਗ ਕੇ ਉਮਰਾਏ ॥ ੬ ॥ ਸਕਲ 
ਜ਼ਿਕਰ ਤਿਨ ਖੋਲਿ ਸੁਨਾਯੋ । ਦਰਬ ਇਤਿਕ ਤੁਮ ਨਿਕਟ ਪਠਾਯੋ। 
ਪੁਨ ਕਦੀਮ ਹੈਂ ਪਰਜਾ ਤੁਮਾਰੀ । ਬਨਹੁ ਆਪ ਸਭਿ ਕੀ ਰਖਵਾਰੀ ॥ ੭॥ 
ਗੁਰ ਤੇ ਦੇ ਕਰਿ ਹਾਬ ਬਚਾਵਹੁਪਨ ਧਨ ਪਠੈਂ ਅਧਿਕ ਇਤ” ਆਵਹੁਂ॥ 
ਇਮ ਗਿਰਪਤਿ ਬਹੁ ਸਚਿਵ ਪਠਾਏ । ਇਤ ਅਨੌਦ ਪੁਰਿ ਸਤਿਗੁਰ 
ਆਏ। ੮॥ ਕਰਜਕੋ ਕਰਾਹ ਬਹੁ ਵਜੀ ਵਧਾਈ । ਆਏ ਜੀਤ ਸ਼ੱਤ ਸਮੁ- 
ਦਾਈ । ਦਾਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਰੈਕਨਿ ਕੌ ਦੀਨੋ । ਸੁਜਸ ਪਸਾਰਨ ਜਹਿੰ` ਕਹਿ 
ਕੀਨੋ॥ ੯॥ ਮੰਗਲ ਕਰੇ ਅਨੌਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ । ਮੰਗਲ ਮੂਠਨ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰਾ । 
ਬਜਹਿਂ ਮ੍ਰਿਦੈਗ ਰਬਾਬ ਘਨੇਰੇ । ਗਾਵੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖਦ ਗਰ ਕੋਰੇ॥ ੧੦॥ 
ਘਾਇਲ ਸਾਲ ਪੱਤਰ ਕੋ ਲਾਏ। ਮਿਲੋਂ ਘਉ ਉਠਿ ਤੁਰਤ ਨਹਾਏ। ਕੋਤਿਕ 
ਦਿਨ ਇਸ ਰੀਤ ਬਿਤੀਤੇ । ਆਇੰ ਜਾਇ ਸਿਖ ਮੈਗਤ ਪੀਤੇ ॥ ੧੨॥ 
ਇਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਾ ਲਗਾਏ।ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਆਨਿ ਸਮੁਦਾਏ।ਬੀਰ 

ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲੀ ਆਯੋ। ਮਿਲਿ ਸ੍ਰੀ ਪੂਭੁ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ ੧॥੧੨॥ ਮਦਨ 
ਸਿੰਘ ਰਜਪੂਤ ਦਰਸ ਕਰਿ । ਬੈਦਨ ਕਰੀ ਸਭਾ ਮਹਿ ਹਰ ਥਿਰ । ਇਨ 
ਤੇ ਆਦਿਕ ਅਪਨ ਬਿਰਾਨੇ” । ਬੈਠੇ ਸਕਲ ਸੁਨਹਿਂ ਬਚ ਕਾਨੈ ॥ ੧੩॥ 
੧ਲੜਾਈ ਕ ਕਰਨੀ ਕਿਵਾਂ ਬੀ ਭਲੀ ਨਹੀ” ਦੇਖੀ ਗਈ । (ਅ) (ਅਸਾਂ ਜੋਗ ਕਰਕੇ (ਆਪਣਾ) 
ਭਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ।ਡੱਠਾ । “(ਕਵੇਂ' ਬੀ ਨਹੀਂ' । ਵੋਭਾਜੜ ਕੁਛ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਸੀ । ੧(ਇੰਘੰ 
ਉਏ ) ਸੋੜ ਰ` ਪਰ ਮ=! ਨਹੀਂ । “ਨਾਲ । ੬;ਹਣੀ ( ਸਲਾਹ ਹੈ ) । ?ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਕ । 
ਦਅਪਣੇ ਤੇ ਓਪਰੇ । #ਪਪ=ਪਾਂਵਟੁ । _1ਇਈ' ? ਸਾਬੀ ਦੀ ੬੦ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਚੱਲੀ । 



੧੧ ਰੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ। __ (੫੬੨੪) ___ਰਿਤੁ੫। ਅੰਸੂ੩੭, 
ਸ਼ਕਾਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਭੁ ਕੇ ਢਿਗ ਬੈਸਾਂ। ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਬੂਝਤਿ ਭਾ ਐਸਾ #ਸ਼੍ਹੀ 
ਪੁਭੁ ਚਿਤ ਸੈਸੈ ਬਹੁ ਮੇਰੇ । ਉੱਤਰ ਕਹੋ ਆਪ ਇਸ ਬੇਹੇ ॥ ੧੪॥ ਹਿੰਦੂ 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਂ ਘਨੇ । ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਜਗ ਮਹਿ ਦੁਸ਼ਟ ਸੁ ਬਨੇ । ਪੰਥ 
ਖਾਲਸਾ ਹੋਯਸਿ ਬੋਗਾ । ਪੱਯਤਿ ਕਹੂੰ ਕਹੂੰ ਕੋ ਟੋਰਾ' ॥੧੫॥ ਸਕਲ ਸ਼ੱਤ 

ਕੋ ਹਤਿ ਕਰਿ ਕੈਸੇ । ਰਾਜ ਪਾਇ ਕਿਮ $ ਕਹੀਯਹਿ ਤੈਸੇ । ਵਧਹਿ ਤੇਜੋ 
ਕਿਮ ਲੈ ਹੈ ਧਰਨੀ ਊ ਠਹਿਰਹਿ ਰਾਜ ਕੌਨ ਕਰਿ ਕਰਨੀ $॥੧੬॥ ਬਹੁ- 
ਤਨਿ ਕੀ ਕ੍ਰਿਤ ਅਲਪ ਕਰੈਂ ਕਿਮ” ? ਬਨਹਿ ਅਲਪ ਕੀ ਬਹੁਤਨਿ ਤੋ 
ਤਿਮਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕਨਿ ਬਡੋ ਸਮਾਜੂ।ਨਭਿ ਰਿਪੁ ਪਰ ਕਿਮ ਠਹਿਰਹਿ ਰਾਜੂ 
॥੧੭॥ ਕਹੀਯਹਿ ਪੰਥ ਸੁਨਹਿ ਪ੍ਰਭੁ ! ਤੇਰਾ । ਹਾਨ ਲਾਭ ਜਾਨਹਿੰ ਇਸ 
ਬੋਰ? । ਵਰਤਹਿ ਵਰਤਾਰਾ! ਜਗ ਜਥਾ।੍ਹੀ ਮੁਖ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਕਹਿ ਤਥਾ:- 
॥ ੧੮ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ “ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤੈ ਜਗਤ ਸੁਨੋ ਸਿੱਖ ਚਿਤ ਲਾਇ । 
ਸਤਿਗੁਰ ਜੈਸੀ ਭਾਵਸੀ ਤੌਸੀ ਚਲਸੀ ਵਾਇ॥ ੧੯ ॥ #ਖਾਇਗੋ ਖਰਚ 
ਲੋਇਗੋ ਲਾਲ“ । ਸਰਕੈ ਗੋ ਜੁੱਧ ਮਾਂਹਿ, ਕਰੈਗੋ ਨਿਹਾਲ॥੨੦॥ ਨੈਖਾਰੀ 
ਲਗ ਲਛਮੀ ਸਿਮਟੀ ਸਗਰੀ ਆਨੇ ਸਾਰ? । "ਖੜੇ ਲੜੇ ਸੈਗ੍ਾਮ 
ਮਹਿੰ ਖਲਕ ਕਰੈਰੋਂ ਪਾਰ ॥ ੨੧॥ "ਖ਼ਾਨ ਖਾਇ ਲਸ਼ਕਰ ਪਰੇ ਕਰੈ 
ਸਾਰ ਕਾ ਮੇਲ੯। ਤਬੈ ਖਾਲਸਾ ਜਗੈਗੇ ਜਾਨਹੁ ਭਾਰਥ ਪੇਲ'? ॥ ੨੨॥ 
ਖੰਜੋਗੀ ਲੈਭੋਗ ਮਹਿ ਸਾਰ ਨੈਗ੍ਰਹਣੇ ਮਾਂਝ"' । ਸੁੰਨ ਧਕਾਨ ਗੁਣ ਗਜਾਨ 

"ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੱਡਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। “ਬ; ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰ ਥੋੜੇ ਕਿਵੇ ਕਰਨਗੇ ? “ਤਿਵੇਂ 
(ਕੀਣੂੰ) ਬਣੇਗੀ ਥੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤ ਬਹੁਤਿਆਂ ਉਤੇ, ਭਾਵ ਬਹੁਤਿਆਂ ਉਤੇ ਬੋੜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ 
(ਜੇ ਹੈ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾ)ਰਟੇਗਾ ਕੀਣੂੰ ?$ਜੇ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰ£ ਗਾ।“(ਖਾ=)ਖਾਵੇਗਾ,ਖਰਚੇਗਾ,(ਲ=) 

ਲਾਲ਼ਰਤਨ ਲਵੋ ਗਾ।੬(ਸ=)ਔਂਰੀ ਵਧੇਗਾ.?ਖਾਰੀ ਤੋਂ 'ਖਾ,ਲਗ ਤੋਂ“ਲ,ਸਾਰ ਤੋਂ“ਸਾ।ਸ£ਦਰ 

ਤਕ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਠਛਮੀ ਸਾਰੀ ਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਵੇਗਾਂ । (ਅ) ਸਾਰ=ਲੋਹਾ ਬਜਾਕੇ।ਖੜੋ ਤੋਂ 

“ਖਾ,ਲੜੇ ਤੈਂ“ਲ”£ਰ੍ਮ ਤੋਂ“ਸਾ।ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਡਟਕੇ ਨੜੋਗਾ,ਖਲਕਤਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ। 
੯(ਖ)) ਖਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਏਗਾ,(ਲ)ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਉਤੇ ਪਏਗਾ; (ਸਾਂ/ਸਾਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਨੇਲ ਕਟੇ ਗਾ, 

ਭਾਵ ਸਦਾ ਮਭਾਲੇਗਾ । "“ਨੋਸਾ ਦਬਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਨੋਂ ਮਹਾਂ ਭਾਰਥ (ਦਾ ਜੁੱਧ) ਹੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
'੧(ਬੈ=ਖਾ ਤੋਂ) ਜੋਗ, (ਠੰ=ਲ ਤੋਂ) ਫੋਗ, (ਸੈ=ਤੋ” ਸਾ=) ਸਾਰ ਗ੍ਰਹਣ ( ਲੋਹਾ ਯਾ ਸ਼ਸਤ੍ਰ 
ਧਾਰਨ)ਵਿਚ ਅਰਥਾਤ ਜੋਗ;ਠੋਗ ਤੇ ਬੀਟਰਸ ਦੈਹਾਂ ਦਾ ਖਲਸਾ ਮੇਲ ਕਟੇਰਾ।(ਅ)ਜੇ“ਸਾਰ”ਦਾ 
“ਰਾਰਾ? ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਭੁੱਲ ਸਮਬੀਏ ਕਿਉ' ਕਿ ਇਕ ਮਾੜ੍ਰਾ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਪਾਠ ਐਉਂ ਕਹੀਏ । 

(ਭਾਡੀ ਟੂਕ ₹ਏ ਅਗਲੇ ੧5 ₹ ਹੋਠ' _` 

“ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੁਕਾਂਵਿਚ ਪਦ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ੭ਮੱਖਰ ਅੱਖਰਦੇ ਅਰਥਕੀਤੇ ਹਨਦੇਖੋ ਅਗੇ ਅੰਕ੩੧,੩੨। 



£1 ਘੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੬੨੫) ਰਿਤੁ ੫ । ੩੭. 

ਮਹਿੰ ਕਰੈ ਖਾਲਸਾ ਸਾਂਝ" ॥ ੨੩॥ ਖਾਦਰੁ ਲਾ ਦਰ ਸਾਗਰੇ ਬਚ ਕਹੈਗੇ 
ਰਾਜ” । ਦਿੱਲੀ ਟਿਕੈ ਨ ਰਾਜ ਸਿਖ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਂਝ॥੨੦੧੧ 
ਮਾਲਵ”, ਕੁਰ, ਜਾਂਗੁਲ“ ; ਕਿਲੋ; ਮਾੜ) ਪਰਬਤ, ਅਟਕ । ਕਸ਼ਮੀਰੀ 
ਓ ਹੈਸਪੁਰਾ, ਮਲਕ ਪੁਰੇ ਮੈਂ ਸਟਕ” ॥੨੫॥ ਪਿਸ਼ੌਰ, ਜਲਾਣਾ ਕਾਬਣੀ 

(ਅਤੇ) ਅਟੁਰ ਸਮਾਧੀ, ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਤੇ ਗਿਆਨ (ਸਭਨਾਂ) ਵਿਚ) ਖਾਲਸਾ ਸਾਂਝ ਕਰੇਗਾ । 
੨ਖਾਦਰ (੩ ਲੈ) ਸਿੰਧ (ਵੇਸ) ਤਕ (ਖਾਲਸਾ) ਰਾਜ ਕਹੇਗਾ । [ਖਾਦਰ=ਤਰਾਈ, ਉਹ ਧਰਤੀ 
ਜਿਸ ਪਰ ਦਰਯਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਕੇ ਸੈਲਾਬ ਕਰਕੇ ਚਿਕੜਾਲੀ ਕਰ ਜਾਏ ! ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 
ਪੰਜਾਂ ਦਰਯਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਲਕੇ ਵਹਿਣ ਤੋਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਭੋੱ ਤੇ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਸਰੇਂਨਤੀ ਜਮੁਨਾ 

ਦੀ ਭੋਂ,ਮੁਰਾਦ ਜੇ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਲੇ ਪਲੌਰ ਤਕ ।ਲਾ=ਤਕ! ਦਰ ਸਾਗਰ=ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ== 
ਸਿੰਧ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਹੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਦੋ” ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ 
ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ] । ਸੂਚਨਾ--ਇਸ ਵਿਚ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਦੇ ਤਰੈ ਅੱਖਰਾਂ ਪਰ ਲਿਖਿਆ 
ਹੈ:-ਖਾ-ਤੋਂ ਖਾਦਰ । ਲਾ-ਤੋ` ਲਾ ਦਰ । ਸਾ-ਤੋੱ ਸਾਗਰ । (ਅ) ਖਾਦਰ=ਮਾਲਵਾ ਸੈਨਦਾਬ 
ਅਦਿ ਜੀਂਦ ਇਲਾਕੇ ਤਕ । ਲਾਦਰ=ਪੰਜਾਬ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਪਸ਼ੌਰ ਤਕ । ਸਾਗਟੇ=ਸਿੰਧ ਦੇਸ਼ 
ਤਕ । ੧(ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ) ਗੁਨੂ ਨਾਨਕ ਜੀ_ ਨੇ ਸਾਂਝ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਨਹੀਂ 
ਫਿਕੇਗਾ । ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸ੍ਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡ 
ਆਉਣ ਵਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । $ਮਾਲਵਾ । “ੁਰਖੇਤਰ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜੈਗਲ ਦੇਸ਼ । ਝਾਂਸੀ । 

“ਜਾਵੇਗ।ਹਟੇਗਾ। # ਇਕ ਛਾਪੇ ਦ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ,ਜੋ ਕੈ ਕੈਕਸਫਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾਰੌਰ ਵਿਚ ਛਪਿਆ 

ਹੈ ਇਸ ਬਾਵੇ' ਇਕ ਦੋਹਾ ਵੱਧ ਹੈ ਜੋ ਐਉਂ ਹੈ:-“ਫਿਰ ਆਵਹਿ ਅੰਗੇਜ ਚੜ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ 
ਟੈਂਗੇ ਰਾਜ । ਖਾਲਸਾ ਸਾਬ ਮਿਲਾਪ ਕਰਿ ਸਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਂਝ /ੈਂ ਇਹ ਦੋਹਾ 

ਇਸ ਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ੩ਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਛਾਪੇਂ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਜੇ ਆਫਤਾਬ ਪੰਜਾਬ 

ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ੧੮੯੨ ਈ: (੧੯੪੯ ਬਿ:) ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਹੈ; ਬੀ ਨਹੀਂ, ਹੇਰ ਵੀ ਕਿਸੇ 

ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਏ ਵਿਚ ਨਹੀਂ; ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਛਾਹ ਦੀਆਂ ਸੇ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਤੇ 

ਸੇ ਸਾਬੀਆੰ ਦੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਟੀਕਾ (ਕਿਤ ਸਰ, ਸ: ਅਤਰ ਮਿੱਘ) ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੋ ਦੋਹੇ ਦਾ ਟੀਕਾ 

ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਾਰੈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਸੇਚਿਆਂ ਇਹ ਦੋਹਾ ਆਖੇਪਕ ਸਿੱਧ ਟੁੱਦਾ ਹੈ । ੧ ਸਾਥੀ 
ਵਿਚ ਏ& ਮੈਮਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਾਜਦ ਕਵੀ ਜੀ ਵਾਲੇ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਨੰ ਹੋਣ; ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਫੀਕ਼ਾ ਜੁ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । 
-<੩੩(ਪਿਛਲੇ ਪ ਪੰਨੇ ਦੇ ਪ੍ਯਾਯ ਦੀ ਬਾਰੀ] 

“ਖਂ ਜੇਗੀ, ਲੋ ਭੋਗ ਮਹਿ; ਸਾ ਸੈਗ੍ਰਹਣੇ ਮਾਬ', ਤਾਂ ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ=(ਖਾਲਸਾ) ਦੇਗ ਦੋਗ 2 ਫੋਗ 
(ਦੇਹਾਂ ਨੂ) ਮਿਲਕੇ _(ਵਿਚਰੇਗਾਂ) ।(੫(੬=ਨਭ) ਤੋਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ 'ਚਿਦਾਕਾਸ਼੍” । ਲੰਭੋਗ ਮਹਿੱ= 

ਲੰਪਫ ਤੋਂ ਲੌ “ਭੋਗ! ਅਰਥ ਵਿਚ.ਲੀਤਾ ਹੈ । ਮੈਗਹਣ ਇਕੱਠ, ਮੇਲ] । 



ਪੰ ਗਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ : (੦੬੨੬ ) ਰਿਤ ੫ । ਗਊ ੩੭, 
ਲੋਵੈਂਗੇ ਜਉ ਕੇਸ'। ਤਬੈ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਧ ਦੁਰ ਦਿੱਲੀਕੇਸੁਰ ਭੇਸ” ॥ ੨੬॥ 
ਥਰੂਪ ਰੈਗ ਸਭਿ ਛਿਪੈਗੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਵਰੇਗ । ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਇ 
ਕਰਿ ਲੋਹੇ ਛੋਹ ਭੁਜੈਗ” । ੨੭%।। ਕੋਊ ਦਿਨ ਖਾਹੇ$ ਸਹੀ ਲਵ- 
ਪੁਰਿ ਅਰੁ ਕਸ਼ਮੀਰੁ । ਸਾਧੈਗਾ ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਹੁਇ ਮਮ ਦਸਤੈਗੀਰ' 
॥੨੮॥ ਅਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇ”। ਇਮ ਸੁਨਿ ਕੈ ਸਭਿ 
ਮਿੰਘ ਤਬਿ ਨਮੋ ਕਰੈ ਸਭਿ ਕੋਇ॥੨੯॥ਗੁਰ ਬੂੜੇ< “ਪੁਨ ਆਪ ਕੋ ਦਰ- 
ਸ਼ਨ ਹੋਇ ਕਿ ਨਾਂਹ $। ਬੋਲੋ “ਹੋਂ ਬਨ ਖਾਲਸਾ ਵਰਤ ਗੋ ਸਭਿ ਮਾਂਹਿ 
॥ ੩੦॥ ਖਾਂਰੀ ਲਗ ਲੱਛਮੀ ਜਹਾਂ ਤੁੱਕਾਂ ਲਿਖੀ ਬਨਾਇ । ਤਿਨ ਕੇ 
ਅਰਥ ਬਿਚਾਰੀਏ ਤੀਨ ਬਰਣ ਨਿਕਸਾਇ॥ ੩੧॥ ਇਕ ਖ਼ਕਾਰ ਕੌ 
ਲੀਜੀਏ ਬਹੁਰ ਲਕਾਰ ਸਕਾਰੁ । ਤੀਨਹੁੰ ਕੋ ਪਦ ਖਾਲਸਾ ਕੀਨੋ ਅਰਥ 
ਉਚਾਰੁ”॥੩੨॥ ਰੌਪਈ॥ _ਉਇਮ ਕਹਿ ਤੂਸ਼ਨਿ ਭਏ ਗੁਸਾਈਂ । 
ਦੇਖਤ ਸਭਿ ਦਿਸ਼ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਚਲਾਈ । ਲਖਜੋ ਸੁਭਾਇ ਖਾਲਸੇ ਗੁਰ ਕੌ । 
“ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਲੋ ਲੈਣਗੇ । (ਅ) ਜਉਕ ਸੇ, ਸਕ ਨਾਠ । “ਤਦ ਖਾਲਸਾ ਦੁਰ ਸਿੰਧ ਤਕ ਰਾਜ 
ਕਟੇਗਾ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਈਸ਼ਰ ਤੁੱਲ ਭੇਸ ਕਰਕੇ,ਭਾਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਨਾਲ । [ ਢਿਲੀਕੇਸੂਰਟ ਸਣ 
ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਈਸ਼੍ਰ ਦੇ ਭੇਸ਼ ਵਿਚ] “(=ਰਕਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਾਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ) ਰੂਪ ਰੈਗ ਛ੫ 
ਜਾਣਗੇ, ਨਵੀਨ ₹ਗ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ (ਦੀ੫=) ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੋਲੇਗਾ । (ਮੈਂ ਤਾ) ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ 
ਜਾਵਾਂਗਾ; ਪਰ ਤੁਜੈਗੀਆਂ (ਘਾਲਲੇ ਨੂੰ) ਲੋਹੇ ਦੀ ਛੋਹ ਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, (ਜੋ ਸਭੋ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ;। 
ਸੂਚਨਾ -- ਸੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਏਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੀ ਲੇ'੯ 
ਹਨ । “੫੮ ਮੇ ਸ: ਦਾ-ਖਾਏ । ਭਾਵ ਮਾਮਲਾ ਖਾਏਗਾ । <ਉਹ ਖਾਲਸਾ (ਟੁਲਕ ਨੂੰ) 
ਸਨੇਗਾ ਮੇਰੀ ਉਸਨੂੰ ਦਸਤਗੀਰੀ ਹੋਵੇਗੀ । $(ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ) ਗੁਰਾਂ ੩” ਪੁੱਛਿਆ । ?'ਬਾਰੀ 
ਲਗ ਲਛਮੀ” ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਜਿਥੇ ਠੁ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਬਣਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਬ ਵਿਚਾਰੋ ਤਾਂ 
ਨ੍ਰੈ ਅਖਰ ਨਿਕਲਣਗੇ । ਇਕ ਖਖਾ ਲਓ; ਫਿਰ ਲਲਾ; (ਤੇ) ਸਸਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਦ 
ਖਾਲਸਾ ਬਣਿਆਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ । [ਪਿਛੇ ਆਏ ਅੰਕ 
੨੪੪ ੨੧੦ ੨੨, ੨੩; ੨੪ ਵਿਚ ਇਹੇ ਗਲ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਈ ਹੈ,ਸਰੋਂ' ਅੰਕ ੨੧ ਵਿਚ ਦੇ 
ਵੇਰ ਇਹੋ ਪਦ ਆਇਆ ਹੈ] । 

#ਇਬੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦੋਹਾ ਕੈਕਸਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਛਾਪੇ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ 
ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖਿਆਂ _ਤੇ ਆਫਤਾਬ :ਸ ਵਾਲੇ ਛਾਪੇ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਨਾਂ ਰੀ ਨੇ 
ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂਤੇ ਆਲਪਕ ਹੈ । ਉਹ ਦੋਹਾ ਇਹ ਹੈ:-“ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਏਕ 'ਸਿਘ 
ਕਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ । ਪਰਜਾ ਸੁਖੀ ਵਸਾਇਸੀ ਕਦ ਧਰਮ ਕੇ ਕਾਜ /? 

1ਏਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੁਨੂ ਜੀ ਅਪਣਾ ਅਵਤਾਰ ਖਾਲਸੇ ਵਿਚ ਫਰਰਣਾ ਦੱਸ ਰਹੇ 
ਹਨ । ਤਪਾ:-ਵਿਚਾਰ । ___ $ਇਥੋਂ ੬੧ ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਦੇਲੀ । 



ਹੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੬੨੭) ਰਿਤੁ ੫। ਅਨੂ ੩੭, 

_ਬੂਝਕੋ ਪੁਨ ਜੋ ਸੇਸੈ ਉਰ ਕੋ ॥੩੩।/ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ! ਕਿਮ ਵਰਤਹਿ ਵਰਤਾਰਾ? 
ਕਿਮ ਭਾਣਗ ਹੋਵੈ ਕਰਤਾਰਾ” ? ਸਮੈ ਕਲੂ ਕੋ ਕੋ ਕੋ ਹੋਇ $ ਵਧ ਰਾਜ 
ਨ੍ਰਿਪ ਕਹੀਅਹਿ ਸੋਇ ॥੩੪॥ ਰਿਦੈ ਖਾਲਸੇ ਲਾਲਸ ਲਹੋ। ਭੂਤ ਭਵਿੱਖਤ 
ਕੀ ਗਤਿ ਕਹੋ?। ਇਮ ਸੁਨਿ ਸਿੰਘਨਿ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗ਼ੀਧਰ 
ਕੀਨਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥ ੩੫ ॥ “ਝਾਰ ਲੱਖ ਬੱਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ । ਕਲੂ ਆਰਬਲ 
ਕਰੀ ਉਚਾਰਾ” । ਜਿਸ ਮਹਿ ਸੈਤ ਹੋਇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਜਾਨੀ । ਸਗਰੇ ਦੋਖ 
ਕਰਹਿ ਸੋ ਹਾਨੀ ॥੩੬॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਕਲਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਕਾਰਣੇ ਉਠੇ ਪ੍ਰਾਤ 
ਇਕ ਬਰਖ”। ਨਗਰ ਦੂਰ ਹੁਇ ਦੇਖੀਐ ਤਬਿ ਦਰਸਾਵੈ ਹਰਖ“ ॥ ੩੭ ॥ 
ਨਗਨ ਸ਼ਿਸ਼ਨ% ਬਾਤਲ ਵਪੂ”, ਕਰ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਖਾਇ । ਨੀਲ ਵਸਨ”; 
ਬੋਲੈ ਹਸੈਂ,ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਨਹਾਇ'"॥੩੮॥ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਤਕ ਗਏ, 
ਮਿਟੀ ਸੈਕ ਸਭਿ ਦੇਹ''।ਜੋ ਬੋਲੈ ਸੋ ਵਾਕ ਉਠਿ ਚਿਤਵਤਿ ਪੂਰਨਣੇਮੰਹ” 
॥੩੯॥ ਦੋਹਰ॥ ਜਬਿ ਪਾਂਡਵ ਹਟਿ ਗਯੋ ਸਮਾਜਾ। ਮਾਘਧ' ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ 
ਕਿਯ ਰਾਜਾਂ । ਤਿਨ ਪਸ਼ਚਾਤ ਨੰਦ ਕੇ ਰਾਜੇ" ।ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਸੁ ਭੁਗੜੋ 
ਸਮਾਜੇ ॥ ੪੦ ॥ ਪਰਸਰਾਮ ਸਮ ਸੇ ਜਗ ਹੋਇ। ਸ਼ੂਦ ਛਾਪ'“ ਕੀਨੀ 
ਸਭਿ ਕੋਇ । ਜਗ ਮਹਿ ਦਿਜ ਆਦਿਕ ਜੇ ਭਏ। ਸਿਰ ਮੁਖ ਸਭਿਨਿ 
ਮੁੰਡਾਇ ਸੁ ਦਏ ॥ ੪੧ ॥ ਕੋਸ਼ ਦੂਰ ਸਭਿ ਇਕ ਸਮ ਕਰੇ । ਦੋਖ ਅ(ਧਕ 
“ਕਰਤਾਰ ਦਾ । ਦਕਲਜੁਗ ਦੀ _ਆਰਬਲਾ ੪੩੨੦੦੦ ਕਹੀ ਹੈ । ਵੋਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ 
ਸ੍ਰੀ ਗੁਦੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲ ਹੈ । ਇਕ ਸਾਲ ਕਲਨੁ ਗ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ 
ਸਵੇਰੇ ਉਠਕੇ ਦੁਰਿਆ । “ਨਗਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਕੇ ਡਿੱਠੋ ਸੁ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 
ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ । $ਨਗਨ ਸ਼ਿਸ਼ਨ ਕਰ ਮੈਂ=ਇੰਦੀ ਨੰਗੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ । “ਭਾਵ ਵਾ ਵਾਰੋਲੇ ਦਾ 
ਸਗੀਰ ਸੀ ਉਸਦਾ । "ਨੀਲੇ ਕਪੜੇ ਸਾਸੁ । €ਹਸ ਹਸ ਬੋਲਦਾ ਸੀ । “"ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਜੇ 
ਬੁਕ ਗਿਆ । [ਨਿਹਾਇ=ਨਿਉਂਕੇ, ਮੈ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਨਾਇ=ਨਿਉਂਕੇ]। "ਦਰਸ਼ਨ 
ਕਰਨ ਨਾਲ (ਕਲਜੁਗ ਦੇ) ਪਾਪ ਮਿਣ ਗਏ, (ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕ ਸੁਣਕੇ) ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ 
ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਭਾਵ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੌਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਟ ਗਈਆਂ । "'ਂਗੁਰ੍ਹ ਕੇ ਵਾਕ (=ਬਾਣੀ) 
ਜੇ (ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ) ਉੱਠਕੇ ਪੜ੍ਰੇਗ ਉਹ ਅਪਣੀਆਂ ਚਿਤਵਨੀਆਂ ਪੂਰਨ ਹੋਦੀਆਂ ਵੇਖੇਗਾ । 
“ਸੇਤੀ ਤ ਮੰਦਰ ਊਸਰਹਿ/ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਲਜੁਗ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ?. ਕੀਤਾ ਸੀ 
ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਹੈ । (ਅ) ਇਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਇਉਂ ਅਰਥ ਬੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ-ਸਵਰੇ ੯ ਠਕੇ ਇਕ ਵਰ੍ਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨਗਟੇ' ਦੂਰ ਜਾਕੇ ਨਜ਼ਰ ਜੇੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਜੁਗ 
ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਗੋਰ ਨੰਗਾ ਆਦਿਕ ਹੈ । "੧ਮਾਘਧੀਆਂ ਨੇ । "$£ਦ ਮੱਲ ਵਾਲ ਰਾਜੇ 
ਦੇਖੋ ਅੰਮੂ ੨੯ ਅੰਕ ੪੪ ਤੋਂ ਐੱਚੇ । "“ਮੁੰਡਨ ਕਰ ਦਿਤੇ । (ਅ) ਉਸਤਰਾ । 



4 ਗੁਰੈ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । _ ( <੬੨੮ ) ਰਿਤੁ ੫ । ਅਸੂ ੩੭. 

ਬ੍ਯਾਪਕੋ ਸਮਸ਼ਰੈ । ਰਾਜਪੂਤ ਜੈ ਦਾਸੀਨੰਦ'। ਪੰਚ ਪੁਸ਼ਤ ਕਿਯ ਰਾਜ 

ਬਿਲੈਦ' ॥੪੨॥ ਸੌਰਜ!, ਮੌਰਜ£ ਝੂਰਜ" ਹੋਇ। ਬਹੁਰ ਪਠਾਨ 

ਰਾਜ ਲਿਯ ਸੋਇ । ਮੁਗ਼ਲ ਭਏ ਤਿਨ ਤੇ ਪਸ਼ਚਾਤੀ । ਪੂਜਾ ਭਈ ਸਭਿ 

ਔਰੇ ਜਾਤੀ ॥ ੪੩॥ ਪੁਨ ਰੌਰਾ ਕੋਤਿਕ ਦਿਨ ਪਰੈ । ਸੈਨ ਕਾਬਲੀ ਤੋਂ 

ਸਭਿ ਡਰੋ । ਦੱਛਨ ਕੇ ਦਲ ਉਮਡਹਿ ਘਨੇ । ਲੂਟ ਕੂਟ ਜਗ ਕੋ ਦੁਖ. 

ਬਨੋ ॥੪੪॥ ਤਬਹਿ ਸਿੰਘ ਗਰਜੈ' ਬਡ” ਭਾਰੀ । ਪਗੰਹ ਜੈਗ ਸੈਗ ਸੈਨ 

ਕੈਧਾਰੀਪੂਰਬ ਬਿਖੈ ਮੌਨ” ਵਧ ਜਾਵੈਂ।ਲਰ ਕਰਿ ਸਭਿ ਕੀ ਸਫਾ ਊਠਾਵੈਂ 
॥ ੪੫॥ ਇਤ ਸਿੰਘ ਉਤ ਹੋਇ ਵਿਰੇਗੀ” । ਦਲ ਦੋਨਹੁੰ ਕੇ ਹੈਂ ਬਡ 

ਜੈਗੀ । ਕੇਤਿਕ ਸ਼ੈਮਤਿ ਇਮਹੁ ਬਿਤਾਵੈਂ । ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਮਸਲਤ ਰਾਜ 

ਕਮਾਂਵੈਂ ॥ ੪੬॥ ਵਧਹਿ ਖਾਲਸਾ ਲੇ ਬਡ ਰਾਜਾਂ । ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਤੇ ਅਧਿ- 

ਕਾਇ ਸਮਾਜਾ। । ਜਿਤ ਕਿਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਗੁਰ ਜਪੈਂ । ਚਹੈਂ ਊਥਪਹਿ 

ਕਿਸ ਹੂੰ ਥਪੈਂਦ[ ॥ ੪੭॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਘਰ ਘਰ ਉਜਰੋ ਘਰ ਘਰ ਵੱਸੈ ਘਰ 

ਘਰ ਰੋਵੈ ਨਾਰਿ । ਘਰ ਘਰ ਪੂਜਾ;ਘਰ ਘਮੰਡ”"$;ਘਰ ਘਰ ਹੁਇ ਮਰ- 

ਸਾਰ ਬ੍ਰ॥੪੮॥ਰੌਪਈ॥ਚਿਰੇਕਾਲ ਲੋ ਰਾਜਕਮਾਵੈਂ।ਪਾਵੈ ਪੁਨ ਮਲੇਛ ਵਧਿ 

ਜਾਵੈਂ।ਕਲਜੁਗ ਘੋਰ ਹੋਇ ਜਿਸ ਕਾਲ। ਨਿਹਕਲੀਕ ਤਬਿ ਤੇਜ ਬਿਸ਼ਾਲ” 

॥੪੯॥ਇਸ ਪੁਕਾਰ ਗੁਰਸਕਲ ਸੁਨਾਯੋਸੁਨਿਸਿੰਘਨਿ ਸਭਿਸੀਸਨਿਵਾਯੋ। 
"ਨੰਦ ਜੇ ਦਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ । “ਪੰਜ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤਕ ਬੜ। ਰਾਜ ਕੀਤਾ । <ਮਰਜਵੰਡੀ, 

(ਅ) ਸੂਰਮੇ ਮੋਰੀਆ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲ । ਮੋਰੀਆ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੰਦ ਗੁਪਤ ਹੋਇਆਂ 

ਹੈ। “ਤੂਰਜ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਤੂਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪਾਰਸੀ ਠੌਮ ਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੁਰਾਦ ਰਾਜਾ 

ਜੈਪਾਲ ਵੌਸ਼ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ ਯਾ ਦੌਹਾਨ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ_ਰਾਜ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ 

ਮੇਟਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੁ ਕੀਤਾ ਸੀ । $ਮਰਹਟਿਆਂ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ । “ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ । “ਵਧੇਗਾ । 

<ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥਾਪ ਦੇਣ ਚਾਹੇ ਉਜਾੜ ਦੇਣ । "“ਜੱਧ । "“ਮਸਾਣ । ਘਰ ਘਰ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ 

ਬੀ ਲੈੱਦੇ ਹਨ=ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿਚ । #ਪ੪-ਬਲ। _7ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਕੈਕਸਟਨ ਪ੍ਰੈਸ 

ਵਾਲੇ ਨੁਸਖ ਵਿਚ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਹੋਰ ਹਨ, ਜੋ ਛਾਪੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੁਸਖ ਤੇ ਲਿਖਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ; 

ਤੁਕਾਂ ਇਹ ਹਨ:-“ਜਿਤ ਕਿਤ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਮੁਖ ਧਰਿਹੈ' । ਜਿਸ ਕੋ ਚਹਿ ਗਾਦੀ ਪਰ ਕਰਿ 

ਹੈ?! ਤੱਤੇ ਆਖੇਪਕ ਹਨ।__;ਪਾ:-ਕਟੈ” ਉਚ ਪਹਿ ਕਿਸਹੂੰ ਬਹ । _ਉਪਾ-ਘਰ ਘਰ 

ਘਮੰਡ ॥ ਪ੍ਰੋਇਸ ਦੇ ਅਗੇ ਕੈਕਸਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਵਾਲੇ ਟ ਸਖ਼ੇ ਵਿਚ ਦੇ :ਕਾੰ ਹੋਰ 

ਹਨ, ਜੈ ਛਾਪੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੰਤੇ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ” ਹਨ, ਤੁਕਾਂ ਇਹ ਹਨ:-“ਘਰ 

ਘਰ ਦਉਲਤ ਘਰ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਲ ਚਾਰ । ਘਰ- ਘਰ _ਪੂਜਾ ਘਰ. ਘਰੋ 

ਵਿੱਦਿਆ ਘਰ ਘਰ ਹੁਇ ਹੈ ਨਾਰ” ਤਾਂਤੇ ਆਖੇਪਗ ਹਨ | 



ਮਰ <ਰ ਪਤਾਪ ਮੂਰਜ । (੫੬੨੮ ) ਰਿਤੁ ੫। ਅਨੂ ੩੮, 

ਕਹਿ" ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਭ _ਕਥਾਂ । ਸਿਖ ਸ਼੍ਰੋਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨਿ ਤਥਾ ॥੫੦॥ 

॥ਦੋਹਰਾ॥ ਰਾਮਦਾਸ ਕੁਲ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਗੁਰ 'ਉਕਤੀ ਕਹਿ ਚੁੱਪ । ਕਹਿਤੇ 

ਲਗੀ ਸਮਾਧਿ ਪਦ ਲਈ ਗੁਪਤ” ਰਸ ਗੁੱਪ ॥ ੫੧ ॥ ਕਲ ਵਰੜਾਰ' 

“ਪਢਿ ਸੁਨੈ ਕਲਜੁਗ ਤਾਂਕਾ ਦਾਸ/ਪਾ੫ ਭਰੀ;ਭਗਤੀ ਜਰੈ,ਪੈਨ ਸਿੱਖ ਕੀ 

ਆਸ ॥ ੫੨॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰ ਬੇ ਪੰਚਮ ਰੁਦੇ' ਕਲ ਗ ਬਰਨਟੈ ਨਾਮ 

ਸਪਤ ਤ੍ਰੰਸਤੀ ਅੰਸੂ॥ ੩੭ । ਤ੯, [ਪੁਲ ਭੋਦ । ਰਹਤ । ਦ੍ਰਹਮਨ ਲੱਛਣ [। 

ਦੋਹਰਾ ॥ਉਕੋਤਿਕ ਦਿਨ ਬੀਤ ਬਹੁਰ ਬੈਠੇ ਸਭਾ ਮਝਾਰ । ਕਰੈ ਰਬਾਬੀ 

ਕੀਰਤਨ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਂਰਿ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਰਾਮਕੁਇਰ ਨਿਜ 

ਤਯਾਗ ਸਮਾਧਿ । ਰਿਦੇ ਪਜਾਨ ਧਰਿ ਗੁਰੂ ਅਗਾਧ । ਸਿਖ । ਮੈਗਤ ਗਨ 

ਸਿੰਘ ਜਿ ਸ਼੍ਰੋਤਾ। ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਸਭਿ ਕੇ ਅਨੰਦ ਉਦੋਤਾਨ ॥ ੨॥ ਸਤਿਗਰ 

-ਕਥਾ ਕਰਨ ਲਗ ਭਾਈ । ਗੁਰ ਸਵਕ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਭਾਈ । ਭਗਤਿ 

ਗਕਾਨ ਤੇ ਪੂੰਰਨ ਜੋਈ । ਸਿੱਖੀ ਅਰੁੰ ਵਿਰਾਗ ਮਹਿ ਭੋਈ:-॥ ੩ ॥ 

ਸੱਦੂ ਮੱਦੂ ਦੋਨਹੁ੍ਂ ਭ੍ਰਾਤਾ । ਗਾਵੈਂ ਰਾਗ ਸੁਰਨਿ ਕੇ ਗਜਾਂਤਾ? । ਕਰੀ 

ਬਿਲਾਵਲ ਚੌਂਕੀ ਚਾਰ“ । ਭੋਗ ਪਾਇ ਅਰਦਾਸ ਉਚਾਰਿ ॥ ੪ ॥ ਪੀਛੇ 

ਸਿੰਘਨ ਬਿਨਤੀ ਕੀਨਿ । “ਸਕਲ ਕਲਾ ਸਮਰੱਬ ਪ੍ਰਬੀਨ । ਕਲ ਮਹਿ 

ਕਰਯੋ ਖਾਲਸਾਂ ਬੀਰ । ਸਭਿ ਤੇ ਉੱਤਮ ਗੁਨੀ ਗਹੀਰ ॥ ੫ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ 

ਸਰਬ ਸ਼ਿਰੋਮਣ ਖਾਲਸਾ ਰਚਜੋ ਪੰਥ ਸੁਖਦਾਈ । ਬਿਨ ਇਕ ਗੈਦੇ ਧੁਮ 

ਤੇ ਜਗ ਮਹਿ ਅਧਿਕ ਸਹਾਇ ॥੬॥ ਪੂਛੈਂ ਪਰਮ ਸੁ ਪਰੇਮ ਕਰਿ ਰਹਿਨੀ 
ਕੌ ਬਿਰਤੈਤ । ਤਿਸ ਕੋ ਦੇਵੇਂ“; ਕਿਮ ਰਹੈ”; ਕੌਸੇ ਵਰਤੇ ਸੇਤ ਊ?॥7੭ ॥ 
ਗੁਰੂ ਕਹੈਂ ਹੈਂਸਨਿ ਖਾਲਸਾ!ਕੋਸ ਪਾਹੁਲੀ ਮੁਕਤਿ । ਥੰਡੇ ਕੀ ਸਭਿ ਤੇ ਭਲੀ 
ਕੈ ਚਰਨਨ ਕੀ ਜੁਗਤ ॥ ੮ ॥ਜੁਗ ਜੁਗ ਮਹਿੰ ਹਮ ਅਵਤਰੈ' ਅਪਨੇ 

ਭਗਤਨਿ ਕਾਜ | ਰਹਿਨੀ ਰਹੈ ਸੁ ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਮੇਰੋ ਗਿਰਤਾਜ ॥੯ ॥ ਧਰੈ 

ਕਹਿ ਕਰਕੇ । ਕਗੂਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਧ ਲਗੀ ਤੇ ਤ(ਗੁਪ=)ਲੀਲ ਹੋ ਹੋਕੇ ਗੁਪਤ ਰਸ ਲੀਤਾ । 
ਮਿਲੀ ਹੋਈ । “ਸੁਰ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣੂ । “ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਢੱਕੀ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਸੱਤ ਅੱਠ ਵਜੇ ਹੈਦੀ 
ਹੈ/ਚੋਂ ਕੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਤੱਕੋ ਰਾ: ੫ ਅੰਸੂ ੪੩ ਅੰਕ ੩੫ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ । <(ਦਾਨ) 
ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵੀਏ । “ਕਿਸ ਰਹਿਣੀ ਵਿਚ ਰਹੀਏ । #ਸੂੰ ਸਾ: ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ- ਮੁਕਤਿ । 

ਹੱਸੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਇਹ ਬਾਹਠਵੀ' ਸਾਖੀ ਟੁਣ ਦੇੱਲੀ ਹੈ। _ਹੁੰਪਾ:--ਆਨੰਦ ਹੋਤਾ ! 
ਉਇਹ ਛੰਦ ਪਿੱਛੇ ਰਾਸ ੧ ਐ ੧ ਮੱਕ ੪੩ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ । 



੧ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪਸੂਰਜ । (੫੬੩੦) ਰਿ ੫। ਸਦ _ 
ਕੋਸ ਪਾਹੁਲ ਬਿਨਾ ਭੇਖੀ ਮੂਰਖ ਸਿੱਖ' । ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ /੩ਸ 
ਪਾਪੀ ਤਯਾਗੇ ਸਿੱਖ ॥ ੧੦ ॥ ਏਕ ਮਜਬ ਰਹਿਨਾ ਭਲਾ ਦੋ ਮੈਂ ਰਹੈ ਨ 
ਕੋਇ । ਮੇਰੋ ਸਿੱਖ ਕਹਾਇਕੋ ਭਰਮੈਂ' ਪਾਪੀ ਸੋਇ॥ ੧੧॥ ਤ੍ਰੈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਮ 
ਸਿੱਖ ਹੈਂ ਸਹਿਜੀ, ਚਰਨੀ, ਖੰਡ”। ਯਾਂ ਤੇ ਕੇਸੀ ਹੋਇ ਸਿਖ ਤੀਨੋ ਕਰੈ 
ਬਿਹੈਡ” ॥ ੧੨ ॥ਚੌਪਈ॥ ਮੇਰਾ ਸੋ ਜੋ ਰਾਖੈ ਰਹਿਤ” । ਗੁਰ ਆਇਸ ਮਹਿੰ 

__ਨਿਸ ਦਿਨ ਰਹਤਿ੯ । ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਤੇ ਕਰੈ ਸ਼ਨਾਨ।ਸੁਚ ਸੈਜਮ ਸੋਂ ਹੁਇ 
ਸਵਧਾਨ ॥ ੧੩ ॥ ਜਪ ਆਦਿਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ । ਪਢੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤਜਿ 
ਅਨ ਠਾਠ” । ਸ਼ਰਤ ਅਰੁ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਕਨਿ ਧਾਰੈ!" । ਔਰ ਬਯਾਧ ਸਮ 
ਸਗਰੀ ਟਾਰੈ ॥੧੪॥ਨਹੇ' ਪਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਪਵੋ]।ਮੁਖ ਤੇ ਨਿਸ ਦਿਨ 
ਗੁਰ ਗੁਰ ਰਢੈ"$। ਨਹੀਂ ਤੁਰਕ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵੈ । ਨਹਿ ਮੈਗਤਿ 
ਬੈਠਹਿ; ਨਹਿ ਖਾਵੈ॥ ੧੫ ॥ ਚਾਕਰ ਬਨੈ ਜੀਵਕਾ ਹੇਤ" । ਧਰੈ ਸ਼ਸਤ੍ਰ 
"ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮਤ ਛਕਿਆਂ ਰਹਿਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਦਾ ਹੈ। 
ਐਵੇ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਖਦਾ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਪਲਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਇਸ ਲਈ 
ਕੇਸ) ਮੰਮ੍ਰਤੁ ਤੇ ਰਹਿਤ ਪਰਸਪਰ ਜ਼ਟੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ । (ਅ) ਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਵਲ ਬੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਲੇ ਏਖ ਮਾਟ ਕੇਸ ਰੱਖਕੇ ਨਿੱਖ ਰਈਸਾਂ ਤੇ ਮਹਾ- 
ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਸਾਧਣ ਲਈ ਧੋਖੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੋਂ ਹੀ ਕਈ ਫੇਖੀ ਸਿੱਖ 
ਰਜ ਡੋਬਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ । “ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸਿੱਖ ਤਸਾਗ ਕਰਨ । > ਭਰਮੇਂ ਗਾ । 
“ਸਹਿਜਧਾਰੀ; ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਫ ਦੇਵ ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰ੍੍ਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ 
ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਅਜੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਐੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । 
“ਭਾਵ ਜਿਸ ਚਰਨ ਪਾਹੁਲ ਲਈ ਹੈ । $ੰਜਿਸ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮਤ ਛਕਿਆ ੨.। “ਤਾਂਤੇ (ਖੰਡੇ ਦੇ 
ਅੰਮ੍ਰਤ ਵਾਲੇ) ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਿਖ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਸਿੱਖੀਆਂ ਪੂਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । [ਬਿ/ਟੰਡ= 
ਬਿਨਾਂ ਹੈਡਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ੧ ਰਨ|। (ਅ) ਇਸ ਲਈ ਸਿੰਘ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਟੋਵੇ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ( ਸ਼ੇਆਂ ਦਾ) 
ਤਤਾਗ ਕਰੇ।(ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਕ ੨੬ ਵਿਚ ਗਿਣੀਆੰਹਨ:-ਮੜੀਆਂ ਮਠਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ,ਫੇਖੀ 
ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਤੇਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁਸ਼ਾਦਛਕਣਾ)ਰਹਿਣ੯ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।'“ਹੋਰ ਬਨਾਵਣਾਂਤਯਾਰੇ। 
"ਵੇਦ ਅਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਦੇ । "ਹੇਰ ਬਾਣੀਆਂ ਦੋਗ ਸਮਝਕੇ ਨਾ ਧਾਹੇ । "ਰਹੈ, 
ਜਪੈ । ਜੇ ਉਪਜੀਵਕਾ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ੫ਵੇਂ ੩"। “ਸੇ ਸ: ੫੦-ਡਿ੪ । 1ਮੋ ਸਾ: 
ਪਾ:-ਬੇਦ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਗੁਰਵਾਕ ਕੋ ਧਾਰੋ। _;ਇਹ ਉਪ ਸ਼ ਦਸਮੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ' ਹੋ 
ਮਕੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗ਼ਾਲਬਨ੍ਹ, 

__ ਮਥਰਾ” ਲੇਖਕ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹਨ ਜੋ ਫ਼ਾਰਸੀ ਅਰਬੀ 2' ਹੋੜਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ 
ਦਾ ਨਿਜ ਪੱਖ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਭਾ: ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵਿਚ ਲਿਖਾ ਹੈ- 
ਔਰ ਜਿ ਵਿਦਯਾ ਜਹਿੰ ਤਹਿ ਹੋਈ, ਅਵਰਨ ਤੇ ਬੀ ਲੇਵੈ ਸੋਈ । (ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਠੀਕ ਟੈ । 



21 ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ । (੫੬੩੧ ) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰ ੩੮, 

ਰਣ ਰਹੈ ਸੁਚੇਤ । ਕਬਹੁ ਨ ਠਹਿਰੈ ਲੋਭੀ ਮੀਤ' । ਸਿੱਖ ਪਹਾੜੀ ਕਰੈ ਨ 
ਪ੍ਰੀਤ॥॥੧੬॥ਚਾਰ ਬਰਨ ਸੋਂ ਬਰਤੈ ਐਸੇਸੁਨੋ ਸਿੱਖ ਮਮ ਬਚ ਹੈਂ ਜੈਸੇਬਾਹ- 

ਮਠਚਰਨ ਪਾਹੁਲੀ ਹੋਵੈਅਥਵਾ ਸਹਿਜੇ ਸਿੱਖੀ ਜੋਵੈ।੧੭॥ਮੇਰੋ ਸਿੱਖਆਨ 
ਸਭਿ ਤਜਾਗੈਂ। ਕੈਖੀ ਬਾਹਮਣ ਦਾਨ” ਨ ਲਾਗੈਦਿਜ ਲੋਭੀ ਨਹਿ ਨਿਕਰ 
ਬੁਲਾਵੈ।ਮੇਰੋ ਹੋਇਸ ਮੁਖਨਹਿੰ ਲਾਵੈ॥੧੮॥ਸਰਵਰ ਗੁਗਾ ਆਦਿਜਿ ਪੀਗ। 
ਦਿਜ ਦਿਜਨੀ ਸੇਵੈ ਹੁਇ ਭੀਗਤਿਸਕੀ ਸੈਗਤਿ ਸਿੱਖ ਨ ਬੈਸੇਦੇਨੋ ਦਾਨ 
ਕਹਾਂ ਫਲ ਹੈਸੇ ੧੯॥ਗਰਗਰ ਸਿਖ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੈ।ਤਿਸ ਦਿਜਕੋ ਦੇ ਸੋ 
ਦੁਖ ਭਰੈ'।ਜੇਕੋ ਮੇਰਾ ਹੋਇਨ ਸਿੱਖੱ।ਤਿਸ ਬਾਮਣ ਕੋ ਦੇ ਇ ਨ ਭਿੱਖ॥੨੦ 
॥ਦਿਜ ਬਿਨ ਕੇਂਸ ਜੁ ਪਾਹੁਲ ਧਾਰੇ; । ਤਿਸ ਪਾਖੰਡੀ ਦੂਰ ਨਿਵਾਰੇ'।ਸਚ 
ਖੈਤੋਖ ਰਹਿਤ ਕੋ ਰਾਖਣ। ਧਾਰੈ ਧਰਮ; ਸ਼੍ਰਤਂਕਰੈਜੁਭਾਖਣ॥੨੧॥ਦੋਹਰਾ॥ 
੯੦ ਰੋਸਿੱਖਨਿਬੇਖਧਰਿਦਾਨਲੂਟਿਬੇਹੇਤ।ਧੋਰੇ ਕੇਸ ਰਿਖਪੈਧਤਜਿ ਕੋਪਟੀ 
ਪਾਪੀ. ਕੋਤ"” ॥੨੨॥ ਬਿੱਪੂ ਬਰਣ ਉਤਮ ਬਡਾ ਤੀਨ ਦੇਵ ਕੋ ਰੂਪ/ਪਲਟ 
ਮਜਬ ਪੀਰਨ ਜਜੈ''ਸੋ ਪਾਪੀ ਪਰੇ ਕਪ“ ॥੨੩॥ "ਭੇਸ ਕੇਸ ਧਰਿ ਆਨ 

_ਸਿਖ ਪੂਜਤਿ ਤੁੱਛਨ ਦੇਵ/ਤਾਂਹਿ ਨ ਪਾਨੀ ਦੀਜੀਏ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਸੁ ਸੇਵ'੧ 
“ਲੋਭੀ ਮਿੱਤ੍ਰ ਪਾਸ ਨਾ ਰਹੇ । ।(ਅ) ਲੋਭੀ ਮਿੱਤ੍ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ` ਨਿਭ ਸਕਦੀ । ਕ(੍ਬਾਹਮਨਾਂ ਨੂ 
ਤਕਾਗੇ।(ਅ)ਸੌੰਹ(ਖਾਫ।)ਫੱਡ ਦੇਵੇ।ਫੇਖੀ ਬ੍ਰਾਮਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦਾਨ/ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਤ ਬਾਹਮਣੀ 
ਜੇ ਕਾਇਰ ਹੋਕੇ ਸਰਵਰ ਤੇ ਗੁੱਰੇ ਆਦਿ ਪੈਰਾਂ ਨੰ ਮਂਵਦ ਹਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਗਤ | ਵਿਚ ਨਾ 
ਬਹੇ,ਦਿੱਤਾ ਦਾਨ ਤਾਂ ਐੈਸਿਆਂ ਨੂੰਕਿਥੋਂ ਫਲ ਸਕਦਾ ਹੈ(੨ਖੇ ਅੰਕ ੨੩), “(ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਗੁਰ 
ਤੇ ਗੁਰਸਿਖ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ"।#ਜੇ ਬਾਹਮਣ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਹੇਵੇ । “ਖੋਰ ਬੀ ਨਾ ਪਾਵੇ। ੯ ਉਹ) 
ਬਾਹਮਣ (ਜੋ ਖੰਡੇ ਦੀ) ਪਾਹੁਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਧਾਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪਖੰਡੀ ਸਮਝਕੇ ਦੁਰ ਰਖੇ, 
[ਧਾਰੇ ਪਦ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਹੈ] । ੯ਵੇਦ । "“ਮੇਰੇ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦੁ ਟਣ ਵਾਸਤੇ ਟੇ(ਸਿੱਖੀ 
ਦਾ?ਵੇਸ“ਕੇਸ'ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਖ ਧੈਦਿਆਂ (ਵਿਚ ਖਚਤ ਹੈ) ਉਸਨੂੰ ਤਜਾਗ ਦਿਓ ਉਹ 
ਕਪਣੀ ਹੈ; ਪਾਪੀ ਹੈ, ਕੇਤੂ ਵਤ ਹੈ ।[ਰਿਖ ਪੈਧ=ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਫਣੇ । ਕਾਮ ਆਦਿ ਕੁਕਰਮ 
ਅਰਥਾਤ ਜੇ ਲੈਪਣ ₹₹ (ਅ) ਰਿਖਿ ਪੈਧ=ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਆਦਿ ਦੇ ਹੈਧੇ । ਕੇਤੂ=ਸਿਰ ਵਢਿਆ 
ਰਾਹੂ ਨਾਮੇ ਰਾਖਸ਼(ਅਪਾਪੀ ਕੇ ਕੇ:=ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੋਮਣੀ] । "'ਗੁੱਰੇ ਆਦਿ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜੇ 
ਹੂ ਦੇਖੈ ਅੰਕ ੧ਢ]"ੋ(ਨਰਕ)ਕੁਪ ਵਿਚ "”(ਜੇ ਬਰਾ ਹਮਣ)ਸਿੱਖ ਕਸਾੰ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ 

ਤੁੱਛ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ 1 ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤਕ ਝੀ ਨਾ! ਦਵੇ; (ਪਰ ਜੋ) ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ 
ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ । ਲੀ ਸ: ਦਾ ਪਾਠ “ਆਨ ਸਿਖ” ਦੀ ਬਾਵ ਹੈ “ਆਨਰਿਖ”, ਜਿਸਵਾ 
ਅਰਬ ਹੈ ਹੋਰਨਾਂ ਰਿਖੀਆਂ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ । "ਐਹੋ ਜਹੇ ਟਿਗਾਣੇ ਕਈ ਬਈ ਸੇ 
ਸਾਥੀ ਵਿਚ ਭਈ ਪਾਠ ਵਾਧੁ ਹਨ। ਉਸੇ ਸਾ: ਪਾਠ-ਬਾਹਮਨ ਕੇਸ ਬਿਨ ਪਾਹੁਲ 

ਥਾਦੈ । ਪਾਖੰਡੀ ਕੋ ਦੂਰ ਲਿਵਾਹੈ । ਰ੍ ਸ 



ਰੀ ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । (੫੬੩੨) _ __ ਦੁਤ੫। ਅੰਸੂ੩੮._ 
॥੨੪॥ "ਕੋਸਾ ਧਾਰੀ ਭੇਖੀਆ ਜੀਵਨ ਕੇ ਤਿਨ ਕਾਜ । ਧਰੇ ਕੋਸ ਚੋਡਾਲ 
ਸਮ ਦੇਇ -ਦਾਨ ਹੁਇ ਪਾਜ” ॥ ੨੫ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਗੋਰ 
ਨ ਮਾਨੈ” । ਭੇਖੀ ਕੋ ਨਹਿ ਦੇਵੈ ਦਾਨੈ । ਜਹਿਂ ਕਹਿੰ ਕੋ ਨਹਿ ਖਾਇ 
ਤਮ ਗ- ਜਿ ਤੀਨੋ ਸਿੱਖ ਸੁ ਬਾਦ” ॥ ੨੬ ॥ ਬਿਨ ਬੂੜੇ” ਦੇਵਨਿ 
ਕੌ ਜਜੈ। ਮੈਂ ਛੋਡਾ ਸੋ ਸਿਖ ਮਮ ਤਜੈ।' 'ਮੇਗਾ ਸਿੱਖ ਜੁ ਤੀਰਥ ਜਾਵੈਦੇਹਿ 
ਅਬਿਤ ਕੋ ਭੋਗ ਕੁਗਾਵੈ ॥ ੨੭ ॥ ਦੇਯ ਜੁ ਦਾਨ ਪਰਬ ਕੋ ਮਾਨਿ । ਗੁਰ 
ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਸਬਾਨ'। “ਵੇਖੋ ਨਾਂਹਿ ਤੀਰਥਨ ਪਾਂਡੇ । ਕਰੇ ਭੇਖ ਬਨ 
ਆਵਹਿ ਆਂਡੋ<॥ ੨੮ ॥“ਰਹੈ /ਏਕਾਂਤ ਪੀਤ ਜਨ ਦਰ । ਮਮ ਬਿਚਾਰ 
ਸੋਂ ਨਿਤ ਭਰਪੂਰ । ਸਿੱਖ ਭੁਗਾਵੈ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ। ਕੋਸ ਭੇਸ ਨਹਿੰ ਮੇਰੋ 
ਬ੍ਰਿੱਖ? ॥੨੯॥ ਦੇਹਰਾ॥ ਦਹੁਇ ਸਕੇਸ ਕੈ ਕੋਸ ਬਿਨ ਮੇਰਾ ਹੋਇ ਨਿਸੈਗ। 
ਬਾਮਣ ਸੋਈ ਬਯਾਸ ਸਮ ਦੇਵੈ ਦਾਨ ਉਮੰਗ” ॥ ੩੦ ॥ ਕੇਨਜਾਂ ਦੋਵੈ 
ਸਿੱਖ ਕੋ ਲੇਵੈ ਨਹਿਂ ਕੁਛ ਦਾਮ । ਸੋਈ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਪਹੁੰਚੇ ਲੈ ਮਮ ਧਾਮਾਂ 

ਹੈ ਵੀ । ₹ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ । ੨ਬਿਅਰਥ ਹੈ । “(ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ) ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ । ਪਰ ਸਿਖ 
ਜੋ ਤੋਰਥ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਰੁਰ- 
ਪੁਰਬ ਪਰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਓਹ ਰੁ ਰੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਦੇਵੇ । 
“ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਕੇ) ਤੀਰਬਾਂ ਦੇ ਪਾਂਡਿਆਂ ਵ6ਨ ਤੱ ਤੱਕੇ (ਬੀ) ਨਾਂ, ਓਹ ਗੇਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿਖਾਵੇ 
ਬਣਾਕੇ ਆਉਂਦੇ ੈ  ਹਨਆੰਡੇ ਟ' “ ਮਤਲਬ ਆਡਾਣੀਕਾ ਹੈ, ਦੂਜ ਦੇ ੯ਦ ਵਰਗਾ ਤਿਲਕਜੋਇਵੀ 
ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਵੈਸ਼ਨਵ ਇਸਨੂੰ ਮਾੜਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ । ਮੁਰਾਦ ਤਿਲਕ ਆਦਿਕ ਬਨਾਵਟ ਕਰਨ 
ਤੋਂ ਹੈ]। “ਇਕਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ₹ ਵੇ, ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਪੂਤ ਤੋਂ ਪਰੇ_ਹੋਵੇ; ਸੇਵੇ ਵਿਚਾਰ ਲਾਲ ਨਿਤ 
ਗਿ ਦੋਵੇ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਧਜਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਐਮੇ ਨਿੱਖ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿਖ ਪੁਸ਼ਾਦ ਛਕਾਵੇ, (ਉਹ 
ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਸ?) ਕੇਸਾਂ .ਢਾ £ਸ (ਮਾਤ੍ਰੋ) ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ (ਇਛ ਤੋਂ ਤੋਂ ਉਪ- 
ਲਖਤ ਪੰਥ) । ਸੂਚਨਾ-ਸੌ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾ:--ਬਿਧੈ? ਹੈ, ਅਰਬ:-ਮੇਰਾ ਵੇਸ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ? 
ਨਹੀ” ਲਿਆ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਦਸੋ ਸਾਝੀ ਵਿਚ ਪਾਠ_ “ਕੋ! ਨਹੀਂ ਹੈ । ਨੈਉ' ਪਾਠ ਹੈ:- 
ਕੋਸਵਾਨ ਬਿਨ ਕੇਸ ਹੋਇ ਮੇਰਾ ਹੋਇ ਨਿਨੰਗ । ਅਰਥ:-ਜੇ ਮੇਰ: (ਧਯਾਨਾਂ) ਹੈ ਉਹ (ਦਰਾਹਮਣ) 

_ਕੋਸਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿ£ਗ ਹੋਕੇ ਕੇਸਵਾਨ ਹੇ ਜਾਵੇ । ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਾਸ ਤੁੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 
ਦਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿਓ । ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪੂਸੈਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਰਥ ਸ਼ੁੱਧ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । 
'ਵਉਹ ( ਪੁੰਨ ) ਲੋਕੇ ਮੇਵੇ ਧਾਮ ਅੱਪੜੇਗਾ 1 #ਸੂੰ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਠ- 
ਸੇਰ ਸਿੱਖ ਸੀਤਲਾ ਮਾਨੈ”! ਆਦਿ ਲਿਖਕੇ ਅਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:-ਮੇਰੋ ਸਿੱਖ ਨ ਆਦਿ 
ਜੁਗਾਦਿ! ਕਿ ਸੀਤਲਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ' ਹੈ । 



ਮਰ ਹੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਰਜ। , _ ( ੫੬੩੨) _ ਚਿਤੁ ੫ ।.ਲੰਧੂ ੩੮੯. 
॥੩੧॥ ਸਰਵਰ ਗੁੱਗਾ, ਪੀਰ ਜੇ, ਜੋਗੀ; ਭੂਤ ਨ ਸੇਵ। ਗੁਰ ਪੂਜੈ ਸਭਿ 

ਕਾਮ ਮਹਿੰ ਪਹੁੰਚਹਿ ਮਮ ਘਰ ਏਵ॥੩੨॥ ਜਪੁ,ਅਨੰਦ,ਪਵਿ ਜਾਪ ਨਿਤ 

ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ । ਰਹਿਰਾਸ, ਆਰਤੀ ਸ਼ਬ
ਦ ਪੁਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰੈ 

ਸੁ ਭਿੱਖ' ॥੩੩॥ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀ ਮਿਲਿ ਬਹੈ ਚਰਚਾ ਕਰੈ' ਅਪਾਰ ।
 ਭਜਨ 

ਸਿਖਾਵੈਂ ਪੁੱਤ ਕੋ ਨਿਤ ਭਜਿ ਬਾਰੈ ਬਾਰ ॥ ੩੪॥ ਖੱਤ੍ਰੀ ਵੈਸ਼ ਕਿ
 ਸੂਦ ਸਿਖ 

ਸ਼ਾਧ ਪਿਤ੍ਰ`ਕੌ ਜਾਨਿ। ਕਰੈ ਕਰਾਵੈ ਬਿੱਪ ਸਿਖ ਆ
ਨ ਬਿੱਪ੍ਰ ਨਹਿ ਮਾਨ” 

॥੩੫॥ ਦੇਇ ਕੁਦਾਨ ਜੁ ਸਿੱਖ ਮਮ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਾਵੈ ਨਰਕ” । ਅਪਨ ਭਲਾ 

ਤਾਂਕੋ ਬੁਰੋ ਤਾਂਹੀ ਤੇ ਕਰਿ ਫਰਕ" ॥ ੩੬ ॥ ਗੁਰੂ ਭਰੋਸਾ; ਆਂਸ ਗੁਰ; 

ਨਹਿ ਕੋ ਲੋਕ ਪੁਲੋਕ' । ਗਕਾਨ, ਧਕਾਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ 
ਜੁਤਿ ਸਿੱਖੀ ਰੀਤਿ 

ਅਸ਼ੋਕ ॥੩੭॥ ਪਰ ਨਾਰੀ ਰਮਤਾਂ ਜੁਈ; ਪੜੈ ਪਾਰਸੀ ਜੀਵ]। ਨਾਂ ਮੈਂ 

ਤਾਂਕਾ ਨਾਂਹਿ ਮਮ ਸਿੱਖ ਨ ਤਿਸ ਜਲ ਪੀਵ ॥ ੩੮॥ ਪਢੈ ਪਾਰਸੀ ਜਾਂਹਿ 

ਘਰ ਤਾਂਕਾ ਨਹੀ' ਵਿਸਾਹੁ। ਤਾਂਕਾਂ ਛੁਹਿਆ ਨ ਖਾਈਏ ਤਜ
ਜੋ ਧਰਮ ਕੋ 

ਰਾਹੁ ॥੩੯॥ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਈ ਬਯਾਹ ਧਨ; ਮਖ਼ ਸਿਖ ਬਿੱਪੂ ਜਿ ਖਾਹਿਂ। 

੧ ਭੋਖੀ ਪਾਪੀ ਅਧਿਕ ਅਤਿਬਨਿ ਦੇਹਿ ਜੁ ਨਾਂਹਿ॥੪੦॥ ਗੂਹ ਖੂਜਾਹਪਨ 

`ਗਾਇਤ੍ਰੀ ਬੋਚਿ ਦਾਮ ਲੈ, ਬੱਪ੍ਰ' । ਗੁਹਣ ਦਾਨ, ਛਾਇਆ” ਪ
ਸੂ ਖਾਵਤਿ 

ਨਰਕੀ ਛਿੱਪ੍ਰ" ॥੪੧॥ ਗੁਹਣ ਸਮੈ ਪੂਜਾ; ਜਪੈ,ਤਰਪਣ ਹੋਮ;ਸ਼ਨਾਂਨ”'” । 

ਛੁਟੇ ਗ੍ਰਹਣ ਵੋ ਦਾਨ ਕੋਉਸੋ ਮਮ ਸਿਖ ਬੁਤ ਜਾਨ ॥੪੨॥ 
ਦਾਨ ਲੋਇ 

ਜੋ ਗੂਹਣ ਮੈਂ ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਮੂੜਮੇਰਾ ਸਿਖ ਤਿਸ ਬਿੱਪੂ ਕੋ ਗੋ
ਰੇ ਕੂਪਨ 

'ਸੂਡ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ “ਇੱਛ ](ਅ) ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸੁਭਿੱਖ (=ਸੁਕਾਲ) ਕਰ ਦੇਵੇ।”ਬ੍ਰਾਹਮਣ 

ਸਿੱਖ ਕੋਲੋ ਕਰਾਵੇ ਹੋਰ ਇੱ, ਨੂੰ ਨਾਂ ਮੰਨੇ । “ਗ੍ਹਣ ਕਰਨ ਵਾਲਨਾ ਨਰਕ ਜਾਊ। (ਦੇਣ 

ਥਾਲ) ਆਪਣਾ ਫਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਰਾ ਹਦਾ ਹੈ (ਲੋਣ
 ਵਿਚ)/ਇਸ ਕਰਕੇ 

ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤਮੀਜ਼ ਕਰੇ ਯਾ ਉਸ ਦਾਨ ਤੋਂ` ਦੂਰ ਰਹੇ । "ਤੇ ਸਮੇ 
ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ) ਲੋਕ 

ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ?ਰਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । $ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਨ ਸਿੱਖ ਜੇ ਖਾਵੇ ਤਾਂ। “ਜੇ ਬ੍ਹਮਣ । "ਵਾਯਾ 

ਪਾਤ੍ਰ ਦਾ ਦਾਨ । ੯੫ਸ਼ੂ ਦਾਨ । "(ਇਨ੍ਹਾ ਦਾਨਾ ਦੇ) ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਛੇਤੀ ਨਾਰਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

੧੧ਊ੦ ਗਲ ਕਦੇ । “ਸੌ ਸਾ: ਵਿਚ ਏਥੇ “ਸੀਤਲਾ ਪਦ ਹੈ । 
7ਪਿਤਰਾਂ ਲਈ ਕੀਰਤਨ 

ਪਾਠ ਭੋਗ ਅਖੰਡਪਾਠ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚ ਵਿਹਤ ਹਨ;ਪਰ ਸ਼੍ਰਾਧ ਨਹੀਂ',ਦੇਖੇ ਰਾਸ ੩ 

ਅੰ ੨ ਅੰਕ ੧੦ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ । 3ਬਿਨਾਂ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ ਕੀਕੂ
ੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। 

ਤਤ ਇਹ ਘਾਲ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਲਫਜ਼ ਖਾਲਿਸ'; ਦੀਵਾਨ ਆਦਿ ਝੀ 

ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਜਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ । _ਉਇਥੇ ਛ
ੇ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿਜਾਤੀਆਂ ਦੀ 

ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਮੂਜਬ ਗਿਣੇਂ ਹਨ । ੍ਰਪ:-ਸਿਖ ਸੁਜਾਨ । 



ਸ੍ਰੀ ਹੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਬਜ । ( ੫੬੩੪ ) ਰਿਤ ੫। ਨੰ? ੩੯, 

ਗੂੜਾਂ॥੪੩॥ "ਦਾਨ ਪਤਿੱਗੂਰਹ ਨਿਰਧਨਾ ਲੈਤਿ ਕੁਲੀਨੀਜੋਇ/ਸਮਮਲੇਛ 
ਹੁਇ ਬਿੱਪ੍ਰਤਾ ਤਾਂਹਿ ਸ੍ਰਰਗ ਨਹਿਂ ਹੋਇ ॥ ੪੪॥ ਕੈਨਯਾ ਧਨ,ਜੋ ਗੁਹਣ 
ਧਨ, ਦੇਵ ਪੂਜ ਜੋ ਖਾਇ । ਇਹਾਂ” ਤਜੈ' ਤਿਹ ਕੋ ਸਕਲ, ਭਲੀ ਨ ਗਤ 
ਕੋ ਪਾਇ%॥੪੫॥ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਗਰੈਬ ਕੀ ਪੂਜਾ ਲੈ ਅਰਦਾਸ[।ਲਿਖਿਹੁੰਖਾਦੈ 
ਝੂਠਾ ਚੂਗਲ ਸੋ ਮੇਰਾ ਨਹਿ ਦਾਸ ॥ ੪੬॥ ਜੋ ਲੇ ਪੂਜਾ ਦਰਬ ਕੋ ਦੇਗ 
ਦੋਇ ਬੈਟ ਖਾਇ'। ਕਰਹਿ ਨ ਮਨਮਹਿਂ ਲੋਭ ਕੋ, ਕਰੈ ਜੁ ਲਹੈ ਸਜ਼ਾਇ 
॥ ੪੭ ॥।ਖ਼ਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਲੋਇ ਨ ਦਾਨ । ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕੀ ਰਥੈ ਨ 
ਆਨਾ /ਦਿਜ ਪਤਿਗ੍ਰਾਹੀ” ਛੁਵੈ ਨ ਅੰਗ। ਸੋ ਮੇਗਾ ਹਉ' ਤਿਸ ਕੇ ਮੈਗ ॥ 
੪੮ ॥ਦੋਹਰਾ॥ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਧਾਰਿਕੇ ਖਾਈਏ ਇਹ ਛੱਤ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤਿ । ਦਿਜ 
ਖੀ ਦਾਨ ਭਲਾ ਖਾਵੈ ਭਜੈ ਸੁ ਮੀਤ ॥੪੯॥ ਭੇਖ ਨ ਪਜਾਰੋ ਮੋਹਿ ਕੋ, 

ਵਰਨ ਨਹੀਂ' ਪ੍ਰਿਯ ਕਾਹਿ । ਰਹਿਤ ਸੁ ਪਾਰੀ ਮੋਹਿ ਕਉ ਸਿਦਕ ਮਹਾਂ 
ਪ੍ਰਿਯ ਆਹਿ ॥ ੫੦ ॥ ਰਹਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਹੀ ਜੁ ਹਿਤ ਚਿਤ 
ਲਾਇ । ਪੜੈ ਸੁਨੈ ਭਗਤੀ ਲਹੈ ਮੁਕਤਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਇ” ॥ ੫੧॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ੬ ਸਾ ਪੰਚਮ ਟੂਤੇ “ਰਹਿਤ? ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨ? ਨਾਮ ਅਸ਼ਣ ਤ੍ਰਿਸਤੀ 
ਅੱਸੁ॥ ੩੮॥; ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੀਰ ਮਾਸ ਫੁਗਾਏ । <ਹਮਣ ਦੇ ਲੱਖਣ] । 
ਦਰਰਾ । ਉਪ੍ਥਮ ਸਮੈ [7 ̀ਗੁਰੂ ਜੀਪ੍ਰਧਰਮ ਸੁ ਪ੍ਰੀਛਾ ਹੋਤ੯ । ਕਰਯੋ ਜੱਗ 
ਨਿਵਤਾ ਦਯੋ ਭੋਜਨ ਕਰਯੋ ਮੈਕੋਤ ॥ ੧ ॥ ਭਾਖੜੋ ਹੁਤੋ ਸੁਨਾਇਕੈ “ਮਾਸ 
“ਜੋ ਕੁਲੀਨ ਬ੍ਰਹਮਨ ਨਿਰਧਨ (ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ) ਦਾਨ ਗ੍ਰਹਣ ਕਰੇ 
ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮਣਤਾਈ ਮਲੇਛਤਾ ਤੁੱਲ ਹੈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸੁਰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ । 
[ਦਾਨ ਪਤਿਗ੍ਰਹ=ਕਰੜਾ ਦਾਨ ਜੈਸੇ ਗ੍ੂਹਣ ਸਮੇ ਦਾ] । “ਮਹਾਂ ਦੇਵ _ ਦਾ ਧਾਨ[=ਸ਼ਿਵ 
ਨਿਰਮਾਲਯ ਭਾਵ ਏਥੇ । “ਭਾਵ ਅੱਰੇ' ਸ਼ੁਭ ਗਤੀ ਨ। ਪਊ “ਪਰ ਜੋ ਲਵੇ ਸੋ ਵੰਡ ਖਾਵੇ ਤੇ 
ਦੇਗ ਚਲਾਵੇਂ ਭਾਵ ਲੋਭ ਨਾ ਕਰੇ । ਭਾਵ ਜੇ ਵਰਤੇ ਤੇ ਫੌਡ ਛਕੇ ਮਨ ਵਿਚ ਲੋਭ ਨ। ਕਹੇ । 
੬ਕਾਨ, ਈਨ । ”ਕਰੜੇ_ ਦਾਨ ਲੋਣ ਵਾਲੋਂ . ੯ਨੌਤੇਖੀ (ਸਿੱਖ) ਸ੍ਰਾਹਮਨ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਣ। ਭਲਾ 
ਹੈ । ੯(ਝ੍ਰਾਹਮਣਾ ਦੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਯਾ ਵ'ਸਤੇ। “ਐਸੇ ਵਾਕ ਕ ਕਿ-ਅੱਟ ਖੂਹਾਂ ਵਿਚ 1ਟੋ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕਦੇ । ਜੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਦੇ ਕਰਤਾ,ਦਾ ਭਾਵ ਬੀ ਘਿਾਂ ਪੂਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਹੈ ਅੱਖਰੀ ਅਰਬ ਨਹੀਂ' ਲੋਣੇ ਚਾਹੀਏ । 17 ਸਾ: ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ “ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਰ੍ਰੀਥੀਆ ਪੂਜਾ 
ਖਾਇ ਅਰਦਾਸ” ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ?ਰਾ ਸਿਖ ਰ੍ਥੀ ਹੋਕੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਵੇ 
(ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੰਥ) ਲਿਖਕੇ (ਵੇਚੇ) । _ਊਇਬ ਸ਼ੁਧ ਪਾਠ 'ਬਿਖੰ ਹੋਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 
ਸ਼ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ, “ਬਿਖ ਖਾਵੈ! । ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਗਲ ਜਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 
ਕਿ 'ਤਿਉ ਧਰਮਸਾਲ ਦੀ ਬਾਕ ਹੈ ਵਿਹੁ ਖੰਡੂ ਪਾਜ ।” $ਇਹ ਸੌ ਸਾਖੀ ਦੀ ੬੪ ਵੀਂ 
ਸਾਖੀ ਹੈ । ([ਪਾ:-ਸਤਿਗੁਰੂ। _ 



ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ। _ (੫੬੩੫) ___ ਚਿੜ ੫। ਸੱਸ ੩੯, 

ਖਾਇ ਦਿਜ ਜੋਇ । ਸ਼ਰਵੀ ਇਕ ਦਛਨਾਂ ਤਿਸੈ ਲੈ ਗਮਨੈਂ ਘਰ
ਿ ਸੋਇ 

॥ ੩॥ ਖੀਰ ਖੰਡ ਕੌ ਭੋਗਤਾ ਏਕ ਰੁਪੱਯਾ ਪਾਇ? । ਖਾਇ ਜ਼ਕੇ ਬਹੁ 

ਲੋਭ ਕਰਿ ਮਾਸ ਅਹਾਰੀ ਆਇ॥ ੩॥ “ਖੀਰ ਅਹਾਰੀ ਮੁਹਰ ਦੈ' ਮਾਸ 

ਰੁਪੱਯਾ ਦੀਨ” । ਬਾਕ ਕਹੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਬੈ “ਧਨ ਲੋਭੀ ਧ
੍ਰਮ ਹੀਨ ॥ ੪॥ 

ਦਿਹ ਸਾਧੁ ਜਿਨ ਲੋਭ ਨਹਿ ਧਰਮ ਕਮਾਇਓ ਸੱਤਿ।ਮਾਸ
 ਖਾਇ ਬਿੱਪਰ 

ਕਹਾਂ ਸੋ ਰੋਡਾਲ ਕਾ ਮਿੱਤ” ॥੫॥ ਪੀਛੈ ਸਤਿਗੁਰ ਇਮ ਕਹਨੋ “ਸੁਨੋ 

ਸਿੱਖ ਚਿਤ ਲਾਇ । ਸਿੱਖ ਹੋਇ ਆਮਿਖ ਭ8, ਬਿੱਪ੍ਰ ਨਹ
ੀਂ ਸੋ ਖਾਇ ॥ 

੬॥ ਬਚਨ ਸੁਨਜ ਸਭਿ ਸੈਗਤੀ ਕਰੀ ਬੇਨਤੀ ਏਹ । “ਜੋ ਦਿਜ ਹੁਇ 

ਸਿਖ ਪਾਹੁਲੀ' ਤਾਕੀ ਕਰਨੀ ਕੋਹ ?” ॥੭ ॥ ਬਾਕ ਭਯੋ ਤਬਿ ਗੁਰੂ ਕਾਂ 

ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਸਪੂਤ” ! ਛੱਤੀ ਧਰਮ ਸੁ ਪਾਇਕੇ ਦਿਜ ਤੋ ਭਾਂ
 ਪੁਰਪੂਤਾ 

॥ ੮॥ ਤਾਂਕੀ ਦਿਜਤਾ ਛੱਤ੍ਕੀ ਕਰੈ ਖੜਗ ਕੀ ਸੇਵ” । ਨਿਵਤਾ ਦ
ਾਨ ਨ 

ਪੂਜ ਲੋ; ਜੋ ਦੇਯਸ ਦੁਖ ਤੇਵ“ ॥ ੯॥ ਜਾਂਹੀ ਤੇ ਹਮ ਉਤਰਿਓ ਜਗੁ 

ਪੋਵੀਤ ਕੀ ਆਨਖੈਮਦਰਾ ਆਮਿਖ ਛੋਰਨਾ ਇਹੀ ਬਿੱਪ੍ਰ ਕੀ ਮਾਨ”॥੧੦॥ 

ਬਾਹਮਣ ਹੋ ਕੈ ਬਿਧਿ ਕਹੈ ਹਿੰਸਾ ਮਾਸੁ ਨ ਖਾਇ । ਖਾਵੈ ਜੋ ਲੁੱਚਾ ਸੁ 

ਦਿਜ ਸਮ ਚੈਡਾਲ ਕਹਾਇ ॥੧੧॥ ਲੋਭ ਹੀਨ ਸਮਤਾ ਧਰੈ,ਕਰੈ ਗਜਾਨ 

ਕੋ ਅੰਗਾਂ । ਦੇਵ ਚਿਖੀ ਸੋ ਹੋਤਿ ਹੈ; ਮੇਰੇ ਬਾਕ ਅਤਰ ॥੧੨॥ ਜੋ ਗ੍ਰੇਹੀ'” 

ਜਗਲ ਬਸੈ ਬੇਦ ਪੜੈ ਢਿਤ ਠਾਇ।ਉਛ ਸਿਲਾਂ ਕਤਿ ਜੀਵ ਹੈ'ਸੋ ਦਿਜ 

ਮੁਨੀ ਕਹਾਇ ॥ ੧੩ ॥ ਨਗਰ ਬਾਸ ਗਿਹ ਧਰਮ ਜੁਤਿ; ਨਿੰਦ ਈਰਖਾਂ 

'ਓੰਮ੍ਤਧਾਰੀ । ਹੇ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤ । “(ਜਿਸ ਬ੍ਰਹਮਨ ਨੇ) ਛੱਤੀ ਧਰਮ _(ਜਾਲਸਾਂ 

ਧਰਮ) ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਮਨ ਤੁੱ (ਮਾਨੰ) ਇੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । “(ਖਾਲਸਾ 

ਧਰਮ) ਪਾਕੇ ਉਸਦਾ ਬ੍ਰਹਮਨ ਪੁਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛਤ੍ਰੀ ਧਰਮ ਧਾਰਕੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 

ਕਰੇ। “ਜੇ ਦੇਵੇਗਾ ਉਸਨੰ ਦੁਖ ਟਵਗ। $ਇੰਜੇ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਜੇ ਜੈਢੂ ਦੀ ਆਨ ਸੀ 

ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । “ਐਸੇ. (ਖਾਲਸਾ ਸਜੇ) ਬ੍ਰਹਮਨ ਦਾ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਤ ਦੇਣਾ ਇਹੀ 

੨ ੧ਹਮਲ ਪਨਾ ਮੰਨੇ । ''ਬਹਮਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ_ਿਧੀ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਨਾਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰੇ ਨ' ਮਾਸ 

ਖੀਏ। (ਅਐ ਬ੍ਰਹਮਣ (ਜਿੰਘ ਜੋ) ਹੋਵੇ ਸੋ ਕੈ ਬਿਧ=) ਕਾਂਹ ਬਿਧੀ ਕਰੇ | (ਅਗੇ ਉੱਤਰ 

ਹੈ) । ਲੋਭ ਹੀਨ ਹੋਵੇ.ਸਮਤਾ ਧਰੇ ਗਯਾਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿਚ ਧਾਰੇ । ""ਗ੍ਰਹਸਤੀ । ੧੧ਜਿਲਾ 

ਚੁਗਕੇ ਜੀਵਗਾਂ ਕਰੇ | ਸੈਸ:, ਉੱਛ ਸ਼ਿਲ]। 
#ਪਾ:-ਸ਼੍ਰਤਿ । 

4੧ ਸਾ: ਦਾ ਪਾਠ “ਬਿਧਿ ਹੈ ਪਰ ਪਾਠਾਂਤਰ“ਬਧਾੰ ਬੀ ਹੈ ਕਿ
 ਹੱਥੀਂ ਮਾਹੇ ਨਾ ਕਿਸੇ 

ਜੀਵ ਨੰ । ਪੂਸੈਗਕ ਅਰਥ ਦਹੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੬੩੬) ___ਰਿਤੁ੫।ਸੰਊ੩੯, 
ਛੋਰਿ' । ਸੋ ਬਾਹਮਨ ਹੈ ਬਿੱਪੂ ਬਰ ਐਸੇ ਜਾਨਹੁ ਮੋਰ' ॥੧੪॥ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਤੇ 
ਛੱਤ੍ਰੀ ਭਯੋ ਹੱਟੀ ਤੇ ਹੈ ਬੈਸ । ਕਸਬਦਾਰ ਹੁਇ ਸ਼ੂਦਰ ਸੋ ਦਿਜ ਕੇ ਜਾਨਹੁ 
ਬੇਸ ॥ ੧੫॥ “ਗਾਇ ਨਿਰਤ ਤੋ ਬਿੱਪ ਨਟ, ਚੁਗਲ ਸ ਦੂਤ ਮਲੇਛ” । 
ਖਟ ਕਰਮਨਿ ਤੋ ਹੀਨ ਦਿਜ ਅਘੀ ਸੁ ਬਰਤੇ ਸ੍ਹੇਛੰ ॥ ੧੬ ॥ ਭੱਖਾ- 
ਭ੪ਖ ਸਮਝੈ ਨਹੀ' ਮੱਦ” ਮਾਸ ਪਰ ਨਾਰ । ਸੋ ਚੰਡਾਲ, ਤਿਹ ਤਯਾਗ 
ਕਰਿ ਮੇਰੋ ਸਿਖ ਨ ਨਿਹਾਰਾਂ ॥ ੧੭ ॥ ਆਪ ਲੋਯ ਲੋਭੀ ਬਡਾ ਅਵਰਨ 
ਪਿਖਿ ਘੁਰਰਾਇ”। ਸੋ ਮੰਜਾਰ ਦਿਜ੯ ਜਾਨੀਓ' ਤਾਂਹਿ ਨ ਦੇਵੈ ਭਾਇ" 
॥੧੮॥ ਪਾਧਾ ਬ੍ਰਹਮਣ ਬਜਾਹ ਧਨ ਦਖਨਾ ਲੇਇ ਪ੍ਰਯੋਗ”"।ਕਸਬੀ ਬਿੱਪੂ 
ਸੁ ਪਾਪ ਘਰ ਤਹਿ ਦਾਤਾ ਅਘ ਭੋਗ"॥ ੧੯॥ ਬਿੱਪ ਪਵੈ, ਪ੍ਰਭੁ ਕੋ ਭਜੈ 
ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤਿ ਤਯਾਗਕਰੈ ਸੁਭਾਵਕ ਕਰਮ ਕੌ ਸੋ ਪਾਤਰ ਸ਼ੁਭ ਵਾਗ 
॥ ੨੦ ॥ ੌਪਈ ॥ ਬਿੱਪੂ ਹੋਇ ਕੈ ਦੇਕੋ ਬਾਹ । ਬਿੱਪ੍ ਬਰਨ ਕੇ ਬਜਾਹਨ 
ਬਯਾਹ'“। ਬਕਾਹ ਕਰਾਈ ਲੋਇ ਨ ਦਾਨ । ਆਨ ਦੇਵ ਕੀ ਕਰੈ ਨ 
ਕਾਨ॥੨੧॥ਬਿਧਿ ਕਰਿ ਤਾਗਾ"“ਬਿਧ ਕਰਿ ਬੇਦ।ਬਿਧਿ ਕਰਿ ਦਾਨ ਨਧਾਰੈ 
ਭੇਦ'ਐਭੋਜਨ ਵਾਨ ਕੁਦਾਨ ਸੁ ਤਯਾਰੀ"।ਸੋ ਦਿਜਬਰ ਪੂਜਤਿ ਬਡਭਾਰੀ 
॥੨੨॥ ਗੂਹਨ'" ਨ ਲੋਵੈ,ਤੁਲਾ ਨ ਮੂਰਤਿਛਾਯਾ", ਮ੍ਰਿਤਕ,ਜਨਮ ਕਿਹ 
"ਜੋ ਛੱਡ ਦੇਵੇ । “ਮੇਰਾ '(ਸਿੱਧਾਂਤ) ਜਾਣੋ । ਵੈਸ਼ । “ਜੋ ਧਾਰੇ - ਸੈ ਛੱ; 
ਜੇ ਹੱਟੀ ਤੇ ਬਹੇ ਬਿ“ == ਦੇ (ਗਾ ਸਦ ਦ.ਵੰਮ ਅਰ ਮੈਂ ਸੂ $ ਉਤ 
ਵੇਸ ਮਾਤ ਬ੍ਹਮਨ ਹੈ । “ਜੇ ਗਾਵੋ ਨਾਚ ਕਟੇ ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਨਫ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਜਾਸੂਸੀ ਤੇ ਚੁਗਠੀ 
ਗਰੇ ਸੋ ਮਲੇਂਛ ਹੈ । (ਅ) ਜੋ ਗਵੇ, ਨੱਚੇ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਜਾਸੂਸੀ ਤੇ ਦੁ ਗਲੀ ਕਰੇ ਸੋ ਮਲੇਛ 
ਹੈ। #ਖਣ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀਨ, ਸ੍ਰੈਇੰਛਾ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵਾਨਨਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਾਪੀ ਹੈ”ਸ਼ਰਾਬ/ 
"ਘੁਰਕੇ । ਭ ਵ ਘੂਰੇ । ੯ਬਿੱਲਾ ਲ੍ਰਾਹਮਣ । "ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ । ੯ 3ੋ ਪੜ੍ਹਨ ਈੀ ਤੇ ਿਆਹ 
ਕਰਾਉਣ ਦੀ (ਦੱਖਾਂ ਦਾ) ਧਨ ਜੋ ਪਾਂਧਾ ਬ੍ਰਹਮਣ ਲਵੇਗਾ" “ਉਹ ਏਰਹਮਨ ਕਸਬੀ, ਤੇ 
ਪਾਪਾਂ ਢਾ ਘਰ ਹੈ, ਤਿਸਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਾਪਾਂ (ਦਾ ਫਲ) ਕੋਗੇਗਾ । "ਸ੍ੇਸ੍ਹ ਬੇਣੀ ਵਾਲਾਪਾੜ੍ 
ਹੈ ਦਾਂਨ ਦਾ।(ਅ)ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ।"ਦਵਿਆਹ ਪਰ ਵਿਆਹ ਨ ਕਰੋ ਭਾਵ ਦੂਜਾ ਵਹ 
ਨਾ ਕਰੇ। (ਅ) ਬ੍ਰਾਹਮਨ ਜਾਤੀ (ਦੀ ਤੀਵੀਂ) ਵਿਆਹੇ (ਹੋਰ ਦਾਤ ਦੀ) ਨਾਂ ਵਿਆਹੇ । "੯ਜੇਵੂ । 
“#ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰੇ ਭਾਵ ਏਹ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਨਾਂ ਨੀਂਗੇ । “”ਧਾਨ ਕੁਧਾਨ ਦਾ ਫੋਜਨ 
ਛੱਤੇ । "'ੰਗ੍ਰਹਨ ਲਗੇ ਵਿਚ ਦਾਨ । "੯ੱਛਾਯਾ ਪਾਤ । 

“ਪ=ਮੇਰੋ ਸਿਖ ਨਿਹਾਰ। ਪਰ ੫: ਨੁਸਬੈਦਾ ਪਾਠ-“ਮੇਰੋ ਸਿਖ ਨ ਨਿਗਰਾਂ ਹੈ । 
“ਏਹ ਬ੍ਰਾਹਮ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ੧ਖਵੇ' ਸਿਕੰਧ ਵਿਏੋ' ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 

ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ / ਤਪਾ: ਸੌ ਸਾਖੀ ਦਾ--ਗ੍ਰਹਿ। 



[ਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰੰਜ । (੫੬੩੭) ___ ਰੂਤ ੫। ਅੰ: 3੯. 
ਬਿਨ ਮਾਂਗੇ ਪੰਢਿ ਬੋਦ ਪੁਰਾਨ । ਦੇਵ ਦੱਤ ਭੋਰੈ ਸੁਰ ਗਜਾਨਿ” 

॥੨੩॥ ਲੇਵੈ ਦੇਵੈ ਮੋਹ ਨ ਕਰੈ ।ਸੋ ਦਿਜ ਸਕਲ ਜਗਤ ਤੋਂ ਪਰੈਤਿਨਕੇ 
ਪਾਇ ਪਰੈ ਹੁਇ ਤੋਜਾਂ । ਦੇਵ ਗਿਆਨੀ ਕਰਮ ਧਰੇਜ! ॥ ੨੪ ॥ ਸੈਂ ਜੋ 
ਪੰਥ-ਕਰਯੋ ਤਿਸ ਕਾਰਨਾਂ । ਨਹਿੰ ਤੋਂ ਮੇਰੋ ਜਨਮ ਅਕਾਰਨ । ਮੇਰਾ 
ਸਿੱਖ ਬੈਰਾਗੀ ਰਹੈ । ਆਜ ਕਾਲ ਕਰਿ ਕਾਲ ਨਗ ਹੈ“ ॥ ੨੫ ॥ ਸ੍ਰਾਮੀ- 
ਧਰਮ ਸਦਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੀ । ਧਰਮਪਾਲ ਸੁਭ ਤਸਤਾ ਭਾਲੀ । ਸੇਮੈਂ ਸਮੈਂ ਸਿਰ 
ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ। ਜੜ੍ਤਾਂ ਤਜਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਗੇਵਾ” ॥ ੨੬ ॥ ਸੁਨਹੁ ਸਿੱਖ 
ਮਮਤਾ ਨਹਿ ਕਰਨੀ।ਭਲੋ ਬਰੇ ਕੀ ਸੇਵਾ ਧਰਨੀ।ਨੀਚ ਸੈਗ ਨਹਿਂ ਕੀਜੈ 

। ਬਚਨ`ਹਾਰ ਕਾ ਝੂਠ ਚਹਿੱਤ”॥ ੨੭ ॥ ਜੋ ਮੇਰਾਂ ਜ਼ੂਭ ਸਿੱਖ 
ਵੈ । ਪਾਹੁਲ ਲੋ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ । ਪਿਛਲੇ ਅਘ ਸਭਿ ਜਾਇ 

ਬਿਲਾਇ। ਗੁਰਸ਼ਰਨੀ ਜਬਿ ਹੀ ਪਰਿ ਜਾਇ॥੨੮॥ ਅਸੁਰ ਭੂਤ ਕੀ ਸੇਵਾ 
ਤਜੈ। ਪਾਹਨ ਕੀ ਪੂਜਾ ਨਹਿ ਜਜੈ । ਪਾਹਨ ਪੂਜਾ ਕਲਿਕਾ ਕਾਉ'। ਮੜੀ 
ਮਸਾਣੀ ਝੂਠ ਸੁਆਉ” ॥੨੯॥ ਡਿੰਭ ਕਗੰਹਿ ਮੂੰਦਹਿ ਜੇ ਨਾਕ । ਜਪਨੀ 
ਫੇਰੈਬਡਾ ਨਪਾਕ"। ਜਿਨਕੇ ਭਾਉ ਨ ਅੰਤਰ ਫੁਰਾਂ” । ਕਿਉਂ ਮੂਰਖ 
ਤੀਰਬ ਭ੍ਰਮਿ ਢਿਰਾ ॥ ੩੦ ॥ ਕੀਰਤਨ ਭਜਨ ਰੀਗ! ਜਲ ਧਾਰ''। ਸੋਈ 
ਮੁਕਤਿ ਜੁ ਭਜੈ ਮੁਰਾਰ” । ਇਮ ਸਿੱਖਨਿ ਸੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਪ੍ਰਮਿਗ। ਕਰਯੋ'ਸੁਨਾ- 
ਵਨ ਚਿਤ ਹਿਤ ਸੈਗ॥ ੩੧ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ “ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਇ ਅਵਤਰੇ 
ਕੂੜੇ ਕਰਸੀ ਰਾਸ" ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਅਮਰ ਸਦ ਤਿਨ ਕੀ ਕਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼" 
॥੩੨॥ 'ਏਕ ਬੇਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਜੋ “ਕਲਿਨ ਮਹਿੰ ਸਿੱਖੀ ਮੋਰਧਰਮ ਕਮਾਵੈ 
ਬਚੈ ਸੋ ਸਿਦਕ ਬਿਨਾਂ ਸਭਿ ਖੋਰ'£ ॥ ੩੩ ॥ ਭੈਗਂਟਹ ਕੇ ਖੇਤ ਮਹਿ 
੧ਇਿਨ੍ਹੇ ਦਲਾਂ ਤੋ) ਦੂਰ ਰੰ(ਅ ਭਾਯਾਂ ਪਾਤ੍ਰ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਠਨ ਢਾਲ 
ਹਨ [8:, ਦੁਰੱਤਸ=ਕਠਨ ਸਾਧਯ] ' “ਜੋ ਰਬ ਦੇਵੇ ਸੋ ਖਾਵੇ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗਜਾਨੀ ਹੈ । 
ਬਤੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਦਿੱਵਜ ਗਜਾਨੀ ਹੈ ਤੇ (ਸ਼ੁਕ) ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨ ਹਾਰ ਹੈ । 
(ਇਹ ਸਮੇ ਕਿ)ਕਾਲ ਲਾਲ ਹੀ ਹੈ । $ਟੰਦ੍ਰਾ, ਆਲਮ । “ਗਾਵੇ । “ਬਚਨਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ 
ਚਚਿੱਤ੍ੰ ਝੂਠਾ ਹੈ । ੯ਕਲਜੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਯਾ ਤ੍ਰੀਕਾ ਹੈ । ““ਬੂਠੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹਨ । "ਅਪਵਿੱਤ੍ਰ। 
'ਕਜਿਟਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਫੁਰਿਅ,"$ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਭਜਨ ਇਹੀ ਰੈਗਾਦੀ ਜਲ ਧਾਰਾ ਹੈ । 
ਯਬਾ ਗੁਰਵਾਕ “ਰੀਗਾ ਜਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ! । "“(ਮਜ਼ਹਬਾਂ) ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਕਰੇਗਗ 
(ਅ) ਕੂੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਂਸ ਕਟੇਗਾ ਭਾਵ ਸੋਧੇਗਾ । "ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਕਾਸ਼ ਕਟੇਗਾ । “$ਪ੍ਰਾਲੀ ਭਾਵ 
ਤੱਛ । #ਇਹ ਬਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬ੍ਹਮਨ ਦੇ ਲਛਨ ਕਹਿ ਰੇ ਹਨ, ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਅੰਸੂ ਦਾ ਅੰਗ 
2, ੮, 1 7ਇਹ ਸੌ ਸਾਖੀ ਦੀ ੬੫ ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਹੈ । । 



ਸਰੀ-ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੬੩੮) ਉਤ ੫1 ਲੰਸੂ ੩੯. 

ਰਲ  ਪ । ਸੁਖ ਭੋਗੇ ਆਨੌਦਪੁਤਿ ਮਖੋਵਾਲ ਕਿ ਮਾਂਹਿ' ॥ 
ਯੁੱਧ ਲਾਦੌਣ ਮਹਿ ਗਏ ਪਹਾੜੀ ਭਾਜ (ਆਏ ਤੁਰਕ ਲਹੌਰ 

ਨੁਰੈਗ ਗ਼ਨਾਮ ਪਾਕ” ੪ ੩੫ ॥ ਰਾਜੇ ਫੂਟੇ ਆਪ ਸਹਿ ਮਰਕੋ ਤੁਰਕ 
ਨ ੍ 
ਕੋ ਰੀਮ ਪੁਰਿੰਗ਼ਏ ਜੁੱਧ ਸਭਿ ਸੁੱਧ । ਦਿੱਲੀ ਪਤਿ ਕੀ ਵੱਜ ਚੜਿ ਮਾਰੇ 
ਤੁਝਕਨਿ ਬ੍ਰਿੱਧ' ॥੩੭॥ ਬਝੇ ਜੁੱਧ ਕਰਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀਤੇ ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਉਦਾਰ । 
ਜੀਤ ਖਾਲਸਾ! ਕੁਲ ਨਾਸ਼ ਕਰਿ ਸੀਸ ਦਿਏ ਧ੍ਰਮਕਾਰ“ ॥ ੩੮ ॥ ਅਬਿ 
ਭੀ ਮਲੋਛੀ ਬਹੁ ਵਧੀ ਸਿੰਘ ਖਪਾਵੈਂ' ਬੀਰ । ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਣੇ ̀ ਸੱਤਿ. ਲਖਿਂ 
ਨਾਂਹਿ ਭੁਲਾਵਹੁ ਧੀਰ? ! ॥ ੩੯ ॥ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਹੋਹਿੰਗ੍ੰ ਘਰਿ ਘਰਿ 
ਹੁਇਗਾ ਗਾਜ । ਤਾਂ ਪੀਛੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਮਮ ਧਰੇ ਪੰਥ ਕੀ ਲਾਜ । ੪੦ ॥ 
ਬਹੁਤ ਬਰਘ ਬੀਤਹਿੰ ਲਰਤਿ ਸਭਿ ਸਿੱਖਨ ਕੌ ਛੂਪ"। ਤੇਜਵਾਨ ਰਾਜੇ 
ਅਧਿਕ ਹੁਵੈ' ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ'"੧੪੧/ਫਿਰ ਪੀਛੇ ਬਹ ਦਿਨੋਂ ਤੇ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ 
ਠਹਿਰ” । ਪਸ਼ਚਮ ਜੀਤੇ ਪਰਬਤੀ ਪਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੂ ਬਹਿਰ” ॥੪੨॥ 
ਆ ਹਾ] ਗੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ (ਉ&” ਆਕੇ 

ਹੂ "ਜ---“ ਮਗਰੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਤੁਰਕ ਉਪ 
ਵਿਚ ਚਚੇ ਦੋਏ, ਮੁਰਾਦ ਹੁਸੈਨੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਹੈ । <ਗਾਵ ਗੁਮੈਨੀ । ਓਲਖਣਉਤੀ 

ਠੇ-ੁੰਮਪੂਰ ਦਾ ਸ਼ੁਧ ਪਾਲ “ਲਖਨੌ ਤਾਰਾ ਪੁਰ” ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਇਹ _ਦੋ ਪਿੰਡ ਹਨ ਲਾਗ 
ਲਾਗ,: /ਅਠੰਵਧਰੇ' ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਦੋ ਢਾਈ ਫੰਹ ਪਰੇ, ਇੱਥੇ ਦਸਮੇਬ ਜੀ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ 
ਸੀ “ਤਾਰਾ ਗੜ' ਨਾਮੇ, ਜੇ ਮਿਸਆਰ ਹੈ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਇਹ “ਲਘਨੋ” ਪਿੰਡ.ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸੀ । 
ਪਹੈਤੂ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਬਾਵਲੀ ਤੇ ਬਾਲ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਵਾਏ ਹੋਏ ̀  ਏਏ ਅਜੇ ਹਲ; ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਰਾ 
ਥੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ “ਤਾਰਾ ਗੜ” ਹੈ ਹੈ ੩ 
ਇਹ.ਥੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਲਖਨਉਤੀ$ ਤੋਂ “ਗਘਲੋਂ ਮੁਰਾਵ ਹੋਦ ਭੁ “ਗੁੰਮ ਪਰ' ਤੋ 

“ਅਗਮ ਪੁਰਾ” ਮੁਰਾਦ ਹੋਵੇ । ਅਗਮ ਪੁਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਟੋਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ । 
“ਜੀਤ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਪਾਈ (ਵੇਰੀ) ਸਾਰੇ ਨ/ਸ਼ ਕੀਤੇ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ,ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ । $ਸੱਚ - 
ਜਾਣੋ । ?ਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨੋ' । “ਇਕ ਸਿਖ ਤ“ ਭਾਵ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਂਦੇ ਹਨ।_ 
₹ਸਾਰੇ ਨਿੱਖਾਂ ਦਾ ਥਾਜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ । "“ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਤੇਜਵਾਨ ₹ਣਗੇ -ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਵਾਲ । 
ਰਾਜਾ ਧਜਾਨ ਇੰਘ ਆਦਿਕਾਂ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । 'ਟਿਕੇਗਾ.। '“ਪਸਬਮ ਭਾਵ 
ਸਰਹੱਦ,ਪਹਾੜ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਰੇ। ਸੌ ਸਾ: ਦਾ ਪਾਠ ਬੀ ਇਹੋਹੈ।( ਪਾ:-ਧਤ ਖਾਲਸ 
ਸ੍ਰ ਸੂ: ਪਰ-ਜੀਤਾ ਖਲਕ; ਲੂਲ ਨਾਫ਼ ਗਰ ਸੀਮ ਦੀਵੇ ਕਰਮਕਾਰ/ ੫੦-ਰਹੇਗੇ । 

ਉਆ 

ਲਾ 



_ਐ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਹੂਰਜ । ( ੫੬੩੯ ) ਰਿਤੂ ੫ । ਅੱਮੂ ੩੯, 
ਹੁਕਮੀ ਸਿਖ ਅਰਏ ਪਰਬਤੀ ਕਰੈ ਖਾਲਸਾ ਦ੍ਰੋਹਂ । ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਰਿ 
ਮਰੈਗੋ ਜਯੋ' ਓਲੇ ਕੋ ਬੋਹਾ॥ ੪੩.॥ ਜਿਉਂ' ਹੀਰਾ ਨੂਤਨ ਮੁਕਤਿ ਲਸੈ 
ਦੀਪ ਕੀ ਕਾਂਤ"। “ਕਟ ਅਰਥ ਸਿੱਖਨਿ ਵਰਜ ਆਪ ਆਪ ਸੈਂ ਸ਼ਾਂਤ” ॥ 
੪ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਭਾਬੈ ਰਾਮਕੁਇਰ ਕਥ ਭਾਈ । ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਟ“1 ਜਬਿ ਸ਼੍ਰੀ 

ਮੁਖ ਗਾਈ । ਮੈਂ ਤਬਿ ਭਾਖਜੋ ਪੰਥ ਮਝਾਰੀ । “ਹੋਇ ਖਾਲਸੇ ਮਹਿ ਅਵ- 
"ਮੇਰੇ ਇਕ ਪਹਾੜੀ ਸਿਖ ਹੁਕਮ (ਹਾਸਲ) ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਵੈਰ ਕਟੇਗਾ। [ 6, ਦ੍ਰਰ= 
ਪਥਾਏ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਨਾ, ਵੈਰ] । “ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵਾਂਡੂ ਮਰੇਗਾ (ਖਾਲਸਾ) । 
4ਦੀਵੇ ਦੀ ਕਾਂਤੀ ਸਮ । $ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੂਟ ਦਾ ਅਰਬ ਪੁੱਛੋ ਨਾ” ਇਹ ਵਰਜਿਆ ਨਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 
ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ । ਅੰਕ ੪੫ ਵਿਚ ਇ? ਕੂਣ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੂਟ 
ਕਿਹਾਂ ਹੈ । “ਦਬਾਰਤ । ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਵਿਚ ਹੁੱਖਿਆ ਅਰਬ ਜੇ ਪਦ ਅਰਥ ਕਰਨ ਮਾਤ ਨਕ 
ਸਮਬ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ । "ਨੇ ਸਾਬੀ ਵਿਚ “ਅਰ? ਪਾਠ ਨਹੀਂ, ਮੈਉਂ ਹੈ--ਘਗਬਤੀ ਹੁਕਮੀ 
ਸਿੱਖ ਮਮ ਕਟੈ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੋ੍ਹ=ਇਕ ਪਰਬਤੀ ?ਰਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਗਾ ਉਸ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਲੇਹ 
ਕਰੇਗਾ । 7ਅਰਬ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ $ ਕਿ ਪਹਾੜੀਏ ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਵਜ 
ਮੈਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਦੋਹ ਕਟੇ ਗਾ, ਤਦੋਂ ਨਵੇ” ਮੇਤੀ ਵਾਂਰ੍ਹੰ ਹੀਰਾ ਚਮਕੇਗਾ ਜਿਵੇਂ .ੀਵੇ 
ਦੀ ਲਾਣ ਹੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਹ ਕਿ ਪਰਬਤੀ ਨੱਖਾਂ (ਤੋਗਰਿਆ) ਨਾਲ ਦੁਣਸਦਾ ਖਾਲਸਾ ` ਆ 
ਵਿਚ ਲੜ ਮਟੇਗਾ ਤਦੋਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਹੀਰਾ ਇੰਘ (ਰਾਜਾ ਧਯਾਨ ਇੰਘ ਟੋਗਰੇ ਦਾ 
ਪੱਤਰੇ) ਚਮਕੇਗਾ, ਰਾਜ਼ ਕਟੇ ਗਾ (ਮ: ਰਣਦੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ) । 

ਇਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਕਨਿੰਘਮ -ਲਿਖਜਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ 
ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਦਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਹਾਸਲੀ ਸਿਖ ਲੋਗਾਂ ਵਿਚ ਨਵਰਤ ਦੀ ਨਲਰ ਨਵ 
ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ (ਦੇ੧, ਸਵਾ ੧੭੭. ਐਡਿ: ੧,। ਇਹੋ ਗਲ ਨੇ ਸਾਖੀ ? ਅੰਕ ₹੩ (ਗੂ: ਪੂ: 
ਸੂ: ਅੰਕ ੪੩ ਉਪਰਲੇ) ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਹੈ । ਸ: ਰੀਤਾ ਹੰਘ ਜੀ ਕੇਵਲ ? ਧਕਾਨ ਇੰਘ ਦੇ ਤੋਘ- 
ਖਾਨੇ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈੱਟ ਤੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਅਲੋਗਜੈੱਭਰ ਗਾਰਭਨਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਕੇ ਦੱ ਸਿਅ: ਹੈ 
ਕਿ '“ਡੋਗਰਾ ਤ੍ਰੱਕੜੀ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਧਯਾਨ ਇਘ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਦਟੋ ਅੰਦਰ ਮਹਾਗਜਾ 
ਰਣਜੀਤ ਨਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਰਜ ਦੇ ਅਸਲੀ . ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 
ਫਿਕਾਣੇ ਲਗਾਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਧਯਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੀਰਾ ਇੰਘ ਨੂੰ ਰਜ ਰੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੈ 
ਸੁਫਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ।” ਅਨੈਗਜੈਂਵਰ ਗਾਰਡਨਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਣੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, . ਇਸ 
ਦ। ਪਤਾ ਉਹ ਆਪ ਐਉਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:-- 

618ਊ &3 1 ਜਕ8, 68 ੦ਗ118098386 0; ੧੩)੩ 19%੩॥ ਕ੧॥ਊੂ੧”੩ 8201੦2₹ ਸਰ ਸਕ $੩ 118 ੦੦ਗ0090੮ਢ. 1 ਜਾ 61੦3€/ਚਾ ੧੭77੧੬੦6€0 `ਜ160 6000 6੯੦॥੮੪ ਚਜ0)60 1 ੧70 &00006. ੯੦ ਹੈ 80210. [0੪000੧3੩ ਹ$ €0100€1 4।ਟ੩੩ਸ੦ €ਟ 9870 0€2. 
ਅਰ ਬਾਤ-ਦਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਧਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦਾ ਕੁ? ਦਾਨ ਸਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ 

ਬੜਾ ਇਤਬਾਰੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਕਯਾਤ ਦਾ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੈ ਬਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਗੱ 
ਬਹੁਤ ਲਿਕਣਵਰਤੀ (ਜਾਣੂ) ਸਾਂ । 

% 

(ਵਾਕੀ ਟੂਕ ਦਖ ਅਗਲੇ ਪੇਨੇ ਦ ੮ਨ। ਛਡ” 



ਪ੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਖੂਰ੧!_____ (੫੬੧੦) __ ਝਿਤੁ ੫ । ਅੰਜੂ ੩੯. 

ਤਾਰੀ।8੫ਮਤਨੀ _ਕਹਿ ਕਰਿ ਬੋਲੀ ਨਾਂਹੀਪਰਚੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬਿਲੀਕਾਂ 

“੨੩ ਜਖੀ ਦਾ ਪਾਠ>ੱਇਜਕੂਟ ਦਿਸਣ ਮੈਂ ਖਾਲੇਮੇ ਕੇ ਅਵਤਾਰੀਰਾਂਜੇ 
ਹੋਵੇ ਰੋ / 

-੩੪'ਛ2 `ਨੇ ਦੀ ਬਾਰੀ ਟੂਕ) 

ਉਹ ਭੇਤ ਅਲੈ: ਗਾਰਭਨਰ ਸਉਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ:- 
੧੯੧੯ ੧9੬੪੩ ਜਕੜ 010੩6 ਮੈਂ $10ਡ%. £8€ ੬੦ 60 6160 (੩0307, ੦? 86 16੩੩6 0੪ 

0੧੦86 700898)0 6/ 10੩ 31810 ੦8੪2801੦, ` ਸਮੇ - ੪0੬060811₹ -84੦6669. 69 6846 

੧੦੩੯ 98 1੬੩੭] 38ਡ॥ 8086 ੧੦ ੧੪ ੪ਜਦ) ੪ਜ8ਊ' `ਜਢ26 99 ` 01806 ॥॥6॥0/6ਭ॥ 
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ਬ੦੦੧੦ 906 ]00 606 00028 ਹ੬9₹$ - 

ਅਰਥਾਤ:--ਇ੍ਹਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦ ਟੱਬਰ ਵਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ
 ਯਾਂ ਘਂਦ 

ਘੱਟ ਤੋਤਲਾੰ ਦੀ ਉੱਚੀ ਉਠ ਰਹੀ ਨਸਲ ਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਣਹਾਰ “
ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਆਖਰ 

ਮਹਵਰਾਜਾ ਰਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ( ਯਾ 

ਇਹ ਕੀਲ ਕਰ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਯਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ 

ਮਚ੯ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ)ਤੇ ਉਹ ਸਾਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਲਾਹਕਾਂਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਜੋ
ਡੋਗਰਾ 

ਪਾਟਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ! _ ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘ' ਵਿਚ ਇਹ ਖਜਾਲ 

ਇਛ ਪਰ£ਕ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸਤੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਆਖਰੀ ਇੱਛ ਇਹੋ ਕਹੀ ਕਿ 

ਪਹੀਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਤਾਜ ਧਰ ਦਿਓਂ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਐਸਾ
 ਗਰ ਦਿਤਾ ਤਾ 

ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਕੇ ਸਤੀ ਹੋ ਗਈ [ਵੇਖੇ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਰਾਂਜ ਦੀ ਵਿਬਜਾ ਸਵਾ ੯੨; ਅੰਗ੍
਼ੀ ਤਰਜਮਾ] । 

ਇਨਾਂ ਪੂਮਾਣਾਂ ਤੋ" ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਭੋਗਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ 

ਥਧਦੇ ਹੁਕਮ ਹਾਸਿਲ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਵਿਚ ਤੈਖਲਾ ਤੇ ਘਿ੍ਗਾ ਸੀ । ਭੋਗਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ 

ਮਹਾਬਾਜੇ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾ ਕਰਕੇ ਲਾਟੋਰ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਧਯਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਹੀਰਾ 

ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਮੁਖਾਲਫ ਭਾਵ ਨੂੰ ਠੰਢ ਪਾਉਣ > 'ਆਪਣੇਂ ਇੰਦੀਏ 

ਜਿਹੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕ ਭਵਿੱਖਤ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਮਾਂਣੀਕਤਾ 'ਦੇਕੇ ਖਾਲਸੇ 

ਆਪਣੇ 'ਖ ਵਲ ਪੇਰਨਾ ਤੇ ਮੁਖਾਲਵਤ ਨੂੰ ਠੰਢ ਕਰਨਾ ਬੀ ਇਕ ਵਸੀਲਾ ਸੀ | ਦੂਗਿ ਇਹ 

ਥਾਹਜੇ ਆਪ ਵਰਤਾਉਣੇ ਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖਤ 'ਬਣਾਕੇ 

ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ! ਕੁਛ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ' ਸੀ, ਦਿ੍ਸ਼ਟਕੁਟ ਇਸ ਵਾਂਸਤੇ ਰਖੀ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ 

ਵੱਧ ਕਰਨ ਯਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰ੍ਰੰਜਇਸ਼ ਰਹੇ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਲੋਕੀਂ ਨਾ ਸਮਬ ਤੇ ਮਗਰੋਂ 

ਦਿਸ਼ਣ ਕੂਟ ਖੁਹਲਕੇ ਇਹੋ ਅਰਥ ਸਮਥਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ । ਇਹ ਘਾੜਤਾਂ ਇਸ ਪੋਥੀ ਵ
ਿਚ ਮਹਾ: 

ਦਲੀਪ ਇੰਘ ₹ ਜਲਮ ਮਮਤ ੧੮੯੪ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮਹਾ: ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ੧੯੯੬ ਭੇ 

96 ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘਾ ਦੇ ਸੰਸੇਂ ਪਈਆਂ ਹਨ । ਸਰ ਸ: ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੈ ਸਾਂਬੀ ਦੇ 'ਪਦ 

ਪਗੌਦੇ” ਦਾ ਭਾਵ ਹੀਰਾ ਜਿੰਘ ਤੋਗਰਾਂ ਤੇ ਦੀਪ ਦਾ ਭਾਵ “ਮ: ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ” ਸਮਬਿਆ ਹੈ । 

ਇਕ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈ ਸਾਖੀਦੇ ਅੰਕ ੧੩ ਵਿਚ ਪਰਬਤੀ ਨੂੰਗੁਰੂ 

ਜੀਸਿਖਮਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁ:ਪ੪: ਦੇ ਅੰਕ ੪੩ ਵਿਚ ਖਾਲਮੇ ਨੂੰ ਗੜਿਆਂ ਵਾਂਡੂ ਨਾਸ਼ 

ੰਦਾ ਦੱਸ ਰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਅਸਲ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾਂੜੀਏ ਦਾਂ ਵਿਸਾਹ ਕਰਨ ਟ'ਇਸੈ. ਮੇ 

ਸਾਖ ਬਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੂਪ ਦੱਸਦੇ 
ਰਾ [ਕਾਗੀ ਤੁਕ ਲਈੀਦੇਖੇ ਅਲਲੇ ਪੰਨੇ ਚ #“ਓਾ 



ਅੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਕਾਪ ਸਰਜ। (੫੬੪੧) ___ਚਿਤੂਪ। ਅੱਜੂਤ੯. ਿ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਤਬਿ ਹੇਰਿ । ਚਾਰ ਘਰੀ ਮਾਹਿ ਬੋਲੇ ਫੋਰ 
॥6੬॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਲੀ ਮੁਖਿ ਤੇ ਮੁਸਕਾਵਿ ਕਹਿ ਕਰੁਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਨਿਹਾਟਿ। 
“ਆਲਮ ਸਿੰਘ ! ਰੈਘੜ ਬਡਾ ਤੂੰ ਹਸ ਪਿਖਕੋ ਬਿਚਾਰ” ॥ ੪੭॥ ਕਹਿ 
; ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੋਰਿ ਕਰ “ਮੈਂ ਸਿਖ ਰਾਵਰ ਕੇਰ/ਜਾਨਹੁ ਅਪਨੋ ਦਾਸ ਮੁਖ 
ਰਖੋਂ ਭਰੋਸ ਬਡੇਤ” ॥ ੪੮ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਕਹਜੋ “ਲੋਹ ਕੋ ਕਾਠਹਿ ਲੋਹਾ ; 
"੩੧ [ਪਿਡਟ ਨੇ ੮ ਕਾਨ) ਫੂਕ) 40 
ਫਹੇ ਤੇ ਇਸ ਥਾਵੇ' ਪਹਾੜੀਏ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਖਾਲ£ ਦੀ-ਹੇਟੈ ਹੈ ' ਕਦੇ ਹੋ ਕਦ ਦੇ ਨਿ 
ਐਸੇਕੌੜੇ ਵਾਕ ਕਦੀ ਖਾਲਨੇਨੂੰ ਗੁਦੂ ਜੀ ਕਦਿੰਦੇ,ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਇਹ 
ਬੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਣੂਣ ਦੇ ਅਰਬ ਨੂੰ ਉਪਰ ਲਿਏ ਭਾਵ ਵਿਚ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਸਾਈਂ 
੯੭ ਇਸੇ ਗਾਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈਕਿ “ਹੀਰਾਘ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਾਲਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ 
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸੋਹ:ਵਿਚ ਘਾੜਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆੰ॥ਕਨਿੰਘਮ ਲਿਖਦਾਹੈ:-- 60181: ਕ)0ਡ੧ 68 ੮੧੨੪੩ ੦£ ਪੰਮ੬੦ 808੩ 61&$ਗ੦੦੦ 608 8੩ ਇ2&੩॥%ਿ0%੬7 ਨ੪੩ 60੩੦ 00602 0£ 63:0 ਢਾ211 #ਜ੦੩॥ -ਕ&ਧ]96% 1260, 80% 0102 '820)₹ ਜ੩੩ 2੯੮੧੩ਇ॥੭੩ 'ਪੋ(੪ਠ੧6॥੩੪6 ੪੦ ੧੨੦ 9€੦20% ਮਗ ਹਸਚ€198060 _&86 %੦1੩£ 81880 8008 &0₹₹10 ਗਜ & 0੨8੦੭੧%॥ ੧3 & £&:ਹ 070 ਜ੧੪॥0€ਹੋ 0 3੩;0ਕਹਕਡ ਨ ੧੧੨8੩) $3ਗਲੂ!੧. 

1214੦. 189. ੧੩ 1. 
ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ੨“ ਵਡਾ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ(ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ)ਖੁਸ਼ਾਨ 
ਹੀਂਘ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਆਕੇ ਅਸਵਾਰ ਭਰਤੀ ਟੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਪ ਨੂੰ ਤਣਜੀਤ ਦੇ 
(ਜੈਮੂ ਦ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਜ) ਦੇ ਗਿਰਾ ਦਾ ਪੋਤਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ । ਹੁਣ ਜਦੋ ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ 
ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਲਾਦੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਬਲਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੈਸਾ ਐਲ: ਗਾਰਡਨਰ ਨੇ 
ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਂਹੌਰ ਤਖਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲੋਣ ਦੇ ਸੂਪਨ ਦੇਖਣ ਲਗ ਗਿਆ । ਦੋਰਨਾਂ ਜਤਨਾਂ 
ਵਿਚ ਸੇ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਇਸ ਗਲ ਦੀਆਂ ਘਾੜਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਇਕ ਵਸੀਲ। ਸਨ ਜਿਸ 
ਨਾਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਇੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਮੋਹਰ ਲਗ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੋਂ ਇਕ ਇਹ ਹੈ:- 
(ਦੇਖੇ ਸਾਖੀ ੯੭ ਅੰਕ ੧੩ ਤੋਂ) ਜਿਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੈਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਦੇਉ ਉਸ 
ਦਾ ਪਿਤਾ ਰਤਨ ਦੇਉ ਜੋ ਕਹਿਲੂਰੀ ਦਾ ਦੁਹਿਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਪਾਸ ਸਤ ਬਰਸ ਰਿਹਾ 
ਤੇ ਸਤਿਰੁ ਰ ਨੂੰ ਰਿਬਾਕੇ ਖੜਗ, ਕਟਾਰ, ਬਰਛੀ, ਤੁਪਕ, ਨਹੀ ਕਮਾਨ ਆਦਿ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਏ 
ਤੇ ਇਹ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ:-“ਤੁਮਰੈ ਬਸ ਆਇਆ ਹੀ ਜਾਨੋ, ਮੋਕੋ ਤੁਬ ਮੈ ਭੇਦ ਨ ਭਾਨੋ” । 
ਵੇਰ ਇੱਸੇ ਰਤਨ ਦੇਉ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਮਿਲਕੇ ਕਟਿੰਦੇ ਹਨ, 'ਤੇਰੇ ਵੈਸ਼ ਆਵੇਗਾ ਤਾ 
ਦਿਨ । ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਜਾਦਿੰਗੇ ਤੇਰੇ ਮਰਕਿਨਾਂ । ਗੋਯਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਰਤਨ ਟ€ ਤੇਰੇ 
ਵੰਸ਼ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਅਵਤਾਰ : ਵੇਗਾ । 

ਰੁ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ₹ਉ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਸਾਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਓਹਦੇ 
ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਸਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹੇ (ਹੀਰਾ ਨਿੰਘ) ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦੱਸਣ ਦਾ 
ਜਤਨ ਹੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਤਾੰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ 
ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖਤ ਵਾਕ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ (ਸਾਖੀ £੫ ਮੂਜਬ) 
ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੂਪ ਵਿਚ ਆਯਾ (ਸਖੀ ੯੭ ਮੂਜਬ) ਪ੍ਰਗਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । 

।% 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । ( ੫੬੪੨ ) ਵੜੇ 4 । ਅੰਸੂ ੩੯. 

ਰੰਘੜ ਕੋ ਰੈਘੜ ਹਤਿ ਰੋਹਾ । ਜਨਮ ਵੇਰ ਰੈਘੜ ਘਰ ਧਰੇ । ਗਾਜੈ 
`ਸਭਿ ਮੌਜੂਦ ਤੁਵ ਕਰੇ ॥ ੪੯ ॥ ਦਿਯੋ ਰਾਜ ਤੋਕਹੁ ਹਮ ਸਾਰਾਂ । ਸਿੱਖੀ. 

ਅਰਧ ਦਈ ਹਿਤ ਧਾਰਾ? । ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਬੈਦਿ ਕਰ ਦੋਇ। ਕਹਯੋ ਗਿ 
“ਦਰਸ਼ਨ ਭੀ ਤੁਮ ਹੋਇ? ॥੫੦ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਕਹੋ ਗੁਰੂ “ਹਮ ਭੀ ਰਖਹਿੰ 

ਹ੍ਰਿਦੇ ਭਾਵਨੀ ਸੋਇ । ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਰੁਚਿਬੇ ਰਾਮ ਸਰੋਵਰ ਜੋਇ 
॥੫੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਬੇਰ ਗਜਾਰਵੀ' ਹਮ ਚਲਿ ਆਵਹਿ[। ਜਿਸ ਤੈ ਕੋਇ ਨ 
ਹਮ ਲਖਿ ਪਾਵਹਿ]ਪੰਬ ਖਾਲਸਾ ਖੇਤੀ ਮੇਰੀ। ਕਰੋਂ ਸੈਭਾਲਨਿ ਮੈਂ ਤਿਸ 
ਬੇਰੀ$ ॥ ੫੨॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਵਧਹਿ ਰਾਜ ਛਿਤ ਸਿੰਘ ਗਨ ਉੱਮਤ ਹੋਇ 
ਬਿਨਾਸ । ਠੇਡੇ ਖਾਵੈ ਖਾਲਸਾ ਮੋਹਿ ਸੈਭਾਲੈ ਸਾਸ ॥੫੩॥ ਉਤਰੋਂਗਾ ਮੱ 

“੩੨ ਅਯੀਨ ਕੀਵੇ । “ਭਾਵ ਮੁੜਕੇ ਆਉਣ ਦੀ । ਸਾਸ ਸ੍ਰਾਸ। __”ਰਾਇਕੋਟ ਦੇ ੯੫ੜਾਂ 
ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਵਲ £ਨਤ ਸਮਬਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ: £ਰ ਨੰਘ ਤੋਂ ਬੀ ਮੁਰਾਦ ਹੇ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਦਾ ਸੁਭਾਫ ਜ਼ਰਾ ਕਰੜਾ ਸੀ। _1ਪਾਠਾਂ:--ਹਮ ਬਪੁ ਲਜਾਵਹਿੰ। __ ਪਾ:-ਜਿਮ ਟੋਕ 
ਨਾਹਿਨ ਲਖ ਪਾਵਹਿ । ੯ੁਨਾ: ਜਿਸ > ਕੋ ਨਪਨਨ ਲਖਿ ਪਾਵਹਿ । ਮੈ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ 

ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕੇ । ਮੁਰਾਦ ਹੋਈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ? ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਣੂ 

ਨਹੀਂ ਟੋਵੇਗਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਇ੬ ਨੇਮ ਬੱਬਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਣਾ । ਇਹ 

ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੀ “ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ” ਵਨੇ ਜਾਪਵਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇ ਅੰਕ ੫੪ ਵਿਚ_ਗੂੜ ਫੂੜ ਮੂੜ 
ਤਰੇ ਤਦ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਗੂੜ ੨“ ਮੁਰਾਦ-ਦਾਨੈ ਮ: ਰਣਜੀਤ 
ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਫੂੜ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮ: £ਚ ਇੰਘ ਵਰੇ ਤੇ ਮੂੜ ਤੋ ਮੁਰਾਦ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੇ 
ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਤੈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਇਆਂ _ 
ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਹ ਭਵਿੱਖਤ ਵਾਕ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦਾ ਕੈਮ ਕਰਦੇ । 

ਓੰਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਬਾਬਤ ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਜਾਰਵੇ” ਰੂਪ ਧਾਰਨ 

ਬਾਬਤ ਮੈ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਕਈ ਤਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਹਨ, ਤੇ ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵਾਕ ਲਿਏ ਹਨ 
ਓਥੋਂ ਹੀ ਲੇਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਇਨ! ਨੂੰ ਕੱਠੇ ਕਤ ਬਿਨ! ਠੀਕ ਵਿਝਾ ਨਹੀਂ ਹੇ ਸਕਦੀ, ਇਸ 
ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਹੇਠਾਂ ਦੇਦੇ ਹਾਂ  ਇ; ਨੂੰ ਪਾਠਕ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਲੌ । ਇਨ ਦੇ ਪਰਸਪਰ 
ਵਿਹੋਧਾਂ ਤੋਂ ਆਪੇ ਪਤ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 'ਕਿ ਨੋਸੇ ਵਾਕ ਜੇ ਆਪੋ ਵਿਢ ਹੀ ਵਿਠੋਧ ਟੱਖੰਦੇ ਦੇਣ, 
ਕਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਨਹੀਂ 2 ਸਕਦੇ । ਵਧੇਰੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ” ਹੈ । 
(੧)7 ਸਾਝਦੀਸਾਬੀ?੮ -ਦਸ ਅਵਤਾਰ ਰੁਰ ਏਕ ਸਮ ਜਿਉ ਜਾਨੈ ! ,,੫ ਰੂਪ ਫੁਰੂ ਰਥ ਮਾ 

ਜੇ ਮੇਰ । ਏਕ ਦਸਾ ਗੁਰ ਰੰਥ ਜੀ | ̀_`ਜ੧੦77` 
ਬਾਣੀ ਸਤਿ ਗਾ ਹੇਰ । ਧੋਇ ਟੁਮਾਲ ਅਰਥਾਤ=੧੧ਵਾਂ ਟੂਪ 
ਤਬ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਪਾਹਿਲ ਠੰਵੇ ਦੇਇ । ( ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 

ਗੁ:ਪ:ਸੂਦਰੁ ਆ ੧੫-ਦਸ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰ ਏਕ ਸਮ ਜਿਉਂ ਹ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈਨ । 
।ਵਾਗੀ ਟੂੰਬ ੯੧ ਅਗਲੇ £ਨ ੮ ਤੇਨ।#ਭ` 



_ | ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ (੫੬੪੩ ) ਜਿਤੁ ੫ । ਅੰਸੂ ੩੯, 

ਤਬੀ ਦਿਨ ਜਾ ਦਿਨ ਮੁਕਤੇ ਸਿੰਘ । ਫੂੜ ਗੂੜ ਅਰ ਮੂੜ ਨਿਿਪ ਜਾਇ 
`ਦਭਗ[ (ਪਲੇ ਪਨੇ ਦੀ ਝਾਕੀ ਟੂਕ ] ਜਦ ਸਿ 

ਜਾਨੈਂ ਜੋ ਮੇਰ । ਇਕਾਦਸ਼ਮੈ ਗੁਰ ਰੌਥ | 
ਜੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹੇਰਿ ॥੪ ॥ ਧੋਇ | 
ਰਮਾਲ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਪਾਹੁਲ ਲੇਵੇਦੇਇ। | 

(੨) ਸੈ ਸਾ: ਦੀ ਸਾਖੀ ੬੦:-ਬਚਨ _ਹੂਆ ਖਾਲਿਸੇਮੈਂ` ਹਾਂ ਅਗੋਂ ਨੂੰ ਖਾਲਮ ਫੁਰੂ ਤਲ ਕਰ 

ਸਤੀ ਅਰਥਯ-ਮੈਂ ਖਲ ਗ ੫: ਸੂ:, ਰੁ: ੫ ਐ ੩੭:-ਬੇਲੇ “ਹਉਂ ਬਨ ਖਾਲਿਸਾਂ ਉ 
__ਵਰਤੋਂਗੇ ਸਭ ਮਾਂਹਿ ॥ ੩੦ ॥ ਵਿਚਵਰਤਾਂਗਾਖਾਲਸਾ 

ਮੇਗ' ਰੂਪ ਹੈ। ਭਾਵਹੋਰ 
ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨਾ । 

(੩) ਜੈ ਸਾਦੀ ਸਾਖੀ€੭: -ਤੁਮਰੇ ਵੈਸ ਆਇਆ ਹੀ ਜਾਨੋ।ਐੰ:੨੭ 
੧ ਤੇਰੇ ਵਸ ਆਵੋਗਾ ਤਾ ਦਿਲ । ਐ ੨੪ 

ਇਹ ਸਾਖੀ ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਸੂ: ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ । 

(੪) ਸੈ ਸ: ਦੀ ੭੦ਵੀਂ ਸਾਖੀ:-ਤਾਂ ਹੱਸਕੇ ਏਲੇ, _ਅਗਯਾਂਤ | _ ___ਬੇਪੜ' ਆਊਣਾ। 
ਮੂਰਤਿ ਹਮਾਰੀ ਉਤਰੇਗੀ । ਅੰਮੂਤਸਰ _ਠਿਕਾਣਾ 

ਮ ਸਾ: ਦੀ ਸਾਖੀ ੬੫:-ਬਚਨ ਹੋਇਆ:-ਹਮ ਬੀ ਅੰਮ੍ਰਤਸਰ | ਹੋਸੀ ਪਰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ 
'ਰਾਮ ਸਰ ਕੀ ਭਾਵਨੀ ਰਖਦੇ ਹਾਂ, | ਨੂੰ ਨ੍ਹਾਂ ਲਗਸੀ । 
ਤਾਂ ਉਰਾਂਗੇ ਗਯਾਰਵੀਂ ਵੇਰ ਗਰ | -ਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ 
ਖੇਤੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੈਮਾਲਣ, ਕੋਈ=੍ਰੋ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 
ਜਾਣ ਸਕੇਗਾ । |. ਬਿ ਕਰਕੇ _ਕਹਿ 

ਗੁ:ਪ੍ਰਸੂਮਰੁ੫ ਅੰ. ੩੯--ਕਹਜੇ ਗੁਰੂ “ਹਮ ਭੀ ਰਖਹਿ ਹ੍ਿਦੇ | ਇਤਾ ਜਾਉ ਕਿ ਇਹ ਹੈ 
ਭਾਵਨੀ _ਸੋਇ । ਸਹੀ ਅੰਮ੍ਰਤਸੋਰ ੧੧ਵਾਂ ਦੂਪ, ਤਾਂ ਉਹ 
ਪਹੁੰਚਿਬੇ ਰਾਮ ਸਰੋਵਰ ਜੋਇ ॥ ੫੧॥ | ਮੰਨਣੈ ਯੋਗ ਨਾਂ ਰਹੂ 

| 
] 

ਵਾ ਦਰ 

ਉਤ ਤੈ ਣ ਡ੍ ਫਾੱ 

ਬੇਰ ਗਜਾਰਵੀ' ਹਮ ਚਲਿ ਆਵਹਿ। ! ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਤ ਇਹ 
ਜਿਸਤੇ ਕੋਇ ਨ ਹਮ ਲਖਿ ਪਾਵਹਿ। ' ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗਜਾਤ 
ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਖੇਤੀ . ਮੇਰੀ । ਕਰੋਂ । ਵਿਚ ਲਿਆਂ ਸਕਣਾ 
ਸੈਭਾਲਨ ਮੇ ਤਿਸ ਬੇਰੀ -॥ ੫੨ ॥ । ਮੈਭਵ ਨਹੀਂ ਟੋਵੇਗਾ। 

(0੧ ਮੇ ਸਾ: ਦੀ ਸਾਖੀ ੭੧ਵੀਂ:-ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਸੈਗਤੀ ] ___._ ਪਤ ` ੫੩ ੮੩ ਜਕੇ ਆਉਣ।____ 
ਨਾਵੈ _ਸਭਿ ਨਿੱਤ । ਛੇ | ੧, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ) 

[ਬੀ ਫੂਕ ਦੇਖੇ ਅਗਲੇ ਪਨ ਦੇ ੮5 [,ਗਹ 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਦਜ।__ _ (੫੬੪੪) , __ ਦਿ੫। ਅੱਸੂ ਕੈਦ. 
ਖਪੈਂ ਰੇ ਪਿੰਘ' ॥੫੪॥ ਸਭੈ ਸਿਰੇਦੀਂ' ਨਾਸ਼ ਹੁਇੰ ਕੁਲ ਮੇਰੀ ਹੁਇ ਨਾਸ਼। 

ਜਿਉ' ਜਾਦਵ ਲੀ ਗੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਟੋਂ ਕੂਲ ਜਿਮ ਘਾਸ"॥ ੫੫ ॥ ਪੰਚ 
੧ਟੂਤ ਮੂਰਖ ਤੇ ਕਪਟੀ ਰਾਜੇ (ਜੈਗ ਵਿਚ) ਪਿੰਗਲੇ (ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਕੇ) ਖਪ ਜਾਣਗੇ । “ਸਿਰਹਂਦ 

ਦੇ ਵਾਸੀ ਤੁਰਕ । “ਮੇਰੀ ਕੁਲ ਬੀ ਨਾਸ਼ ? ਜਾਂਵੇਗੀ । “ਜਿਵੇਂ ਜਾਵਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਕਿਸ਼ਨ 

(ਪਾਸ ੨) ਗੁਲ ਨੂੰ ਘਾਹ (ਨਾਲ ਲੜਾ ਲੜਾ ਕੇ) ਕਣਵਾ ਦਿਤਾ । (ਅ) ਤਿਵੇਂ ਮੈਂ` ਕੱਟਾਂਗਾ । 
[ਪਲ ਹੈਨੇ ਦੀ ਬਾਕੀ 2੫1 

ਜੋਜਨ ਗੁਰ ਨਗਰ ਫਸ | ਆਕੇ _ਕਲੀਚਾਂ ਵਿਛਾਕੇ ਦੌਰ 

ਹਮ ਆਵੈ ਮਿੱਤ । ਬੈਠ | ਢੁਲਦੇ ਹੇਠ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਪੰਜ ਲੱਖ 

ਦੂਲੀਚੇ ਚਮਰ ਢੁਲ ਸਿਖ ਯਾ ਦਸ ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਘੋੜੇ ਹਾਥੀਆਂ 

ਦਰਸ਼ਨ _ ਚਿਤ । ਸਿੰਘ ! ਸਣੇਂ ਨਾਲ ਹੇਸਨ । 

ਲਾਖ ਪੰਜ _ਏਕਠੇ ਗਜ | -.,ਅੰਮ੍ਰਤਸਰ ਤਦੋਂ ਛੇ ਜੈਜਨ=੨੩੪ 

ਬਾਜ ਸਮੇਤ । ਕੋਹਾਂ ਯਾ ੩੨ਮੀਰਨੀ ਵਿਚ ਟੋਸੀ । 

੮: ੫: ੪ ੫ਹਸੰਸੂ ਝੇ੧-ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤੁਕਾਂ ਫੀਚਾਰ-ਅੰਜੇਅੰਮ੍ਰਤਸਰ ੩ ੨ਮੀਲ 

ਮੱਕ ੩ ੧੦-- ਇਹੋ ਹਨ, _ਚੌਬੀ _ਹੈ:- | _ ਵਿਚ ਨਹੀਂ' ਹੈ ਤੇ ਦਸ ਸ਼ ਜੀ ਤੋਂ 

ਹਘ ਲਾਖ ਦਸ਼ ਏਕਠੇ |- ਮਗਟੋ 'ਕੋਈਵਗਕਤੀ ਅਜੇਦਰਬਾਰ 

ਗਜ ਬਾਜ ਸਮੇਤ । $ ਸਾਹਿਬ ਆਕੇ ਚਮਰਟੇਠ ਦੁਲੀਦੇਤੇ 
ਨਹੀਂ ਝੈਠੀ,ਜਿਸ ਨਾਲ ੫ ਯਾ ਲੁਸ 
ਲੱਖ ਗਜ ਬਾਜ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣ । 

(੬) ਸੇ ਸਾ: ਦੀ ਸਾਖੀ ੮੨:-ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰ ਜਨਮ । ਸੇਮਡ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਕੇ ਆਉਣਾ । 

ਰ: ਧਰ ਉੱਠੀ ਸੈ ਕੇ ਮਾਂਬ । [ ਵੀਚਾਰ-੧੯੦੦ ਸੈਮਤ ਵਿਚਕੋਈ 

ਗੁ: ਪੂ: ਸੂਰਜ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਖੀ ਲਿਖਦਿਆਂ ਵਕਕਤੀ ਪੁਸਿੱਧ ਨ੍ਹੀਂ` ਕਿ ਜਿਸਨੂੰ 

ਇਹ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੈ ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆਗਿਆਂ 

ਜਵਚ ਕਿਸੇ ਮਰਵੋ' ਪਾਈ ਕਿ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ | ਦੋਵੇ । ਇਸ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਟੋਰ ਪੇ 

ਪਾਈ । ੧੯੦੦ ਵਿਚ ਕਵਿ ਜੀ ਆਪ ਜੀਉਂਦੇ | ਬੀ ਪੂਦੇ ਨਹੀਂ 2ਏ; ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 

ਸਨ । | ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਆਢਿ । 

ਇਹ ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਸੂ: ਦੀ ਇਸੇ ਰੁਤ ਦੇ ਵਦਤੋਵਗ ਘਾਤ ਸੌ ਸਾਖੀ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਹਨ ਵਰਲਾਂ 

਼ੂੀ ਗੁਰ ਲਾ: ੫: ਤੋਂ ਲੈਕੇ ੧੨ ਰਾਮਾਂ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖਤ ਜਾਮਿਆਂ 

ਬਾਬਤ ਬਚਨ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਦਸ ਜਾਮੇ ਹੀ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਦਾ 

ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂਮਦੇਸਾ ਕਿ ਸ੍ਰ ਗੁ:ਨਾ:੫: ਵਿਖੇ ਡਾ: ਮੁਲੋ ਦੇ ਪ੍ਮਿਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਮੇਂ 
ਜਾਨਾਂ ਇਸਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਾਂਰੇ।ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੀ ਦਸਵੇ' ਤ' ਬਾਦ ਕਿਸੇ _ਹੋਰ ਜਾਮੇਂ ਵਿਚ ਆਕੋ 
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰਨ ਦਾ ਦਿ ਕਰ ਕਵੀ ਜੀ ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਫੇਰ ਜਿੱਥੇ ਮੰਗਲ ਨ ਬਰਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀਹ!: 

ਨਾ:ਪ੍ਰ: ਵਿਚ ਹਨ ਅਧਤਾਵਾੰ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ,68 ੧੦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ੧੧ਵੇ' ਸ੍ਰੀ ਰੁ ਰੂ ਰ੍ੰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਜੀ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੈ । ਕਿਟ ਬੀ ਜ਼ਿਕਰ ੧੧੨" ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨੇਂ ਦ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੀਤਾਂ । 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ । ( ੫੬੪੫) ਟੁਤ ੫। ਔਸੂ ੪6. 

ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਮਮ ਕੀਨੋ ਕੂਟ ਬਖਾਨ” । ਇਨ ਕੌ ਅਰਥ ਨ ਬੂੜੀਓ” 
ਮਮ ਹਮ ਸੁਤ ਕਾ ਆਨਦੱ? ॥੫੬॥ ਇਤਨੀ ਕਹਿ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਉਠੋ ਪਰਚੇ 

ਤੁਰੈਗ । ਗਿਨੋ“ ਤਬੇਲੋ ਮਹਿ ਸਕਲ ਖੁਸ਼ੀ ਭਏ ਮੁਦ ਸੈਂਗ 
॥ ੫੭ ॥ਪੁਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਲੰਗਰ ਗਏ ਛੱਕਯ ਛਕਾਇ ਪ੍ਰਸਾਦਿ । ਲੋਟੇ ਪੁਨਾ 

ਪ੍ਰਸੈਕ ਪਰ ੰਘ ਧਰੇ ਅਹਿਲਾਦ ॥੫੮॥ ਨਿਜ ਨਿਜ ਡੇਰੇ ਖਾਲਸਾਂ ਗਯੋ 

ਮਹਾਂ ਸੁਖ ਪਾਇਕਵਿ ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬੈਦਨਾ ਕਰੀ ਗੁਰਨਿ ਕੋ ਪਾਇ॥੫੯॥ 
ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰਿੰਥੇ ਪੰਚਮ ਰੁੱਤੇ “ਭਵਿੱਖਤ' ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਏਕ ਊ”- 

ਚੱਤ੍ਹਾਚਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ । ੩੯ ॥ ਦਿ 
੪੦ ਪੰਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਧਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ । ਸਾਲ ਪੱਤ । ਜੋਧਾ ੩ ਪ੍ਰਕਾਰ |। 

ਵੋਹਰਾ ॥ ਉਇਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਸਭਾ ਮਹਿ ਸ਼ੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਾਇ । ਥਿਰਯੋ 
ਖਾਲਸਾ ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਨਿ ਯਬਾਂ ਕੁਬੇਰ ਸੁਹਾਇ॥੧॥ਰੌਪਈਮਹਿੱਖਨਿ ਕੌ ਉਪ. 

ਦੇਸ਼ ਬਤਾਵਤਿ । ਜਿਨਤੇਂ“ ਜਨਮ ਮਰਣ ਛੁਟਿ ਜਾਵਤਿ/ੜ੍ਰਾਤਾ ਸਿੱਖਹ”! 

ਹਿਤ ਕੀ ਸੁਨਹੁ । ਸੱਤਿਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਤ ਭਨਹੁ ॥ ੨ ॥ ਜਿਲ ਤੋ” 

ਪਾਇ ਪਰਮ ਸੁਖ ਬਿਰਹੁ । ਲਖ ਚਉਰਾਸੀ ਜੂਨ ਨ ਵਿਰਹੁ । ਬਡੇਂ ਭਾਗ 

ਮਾਨੁਖ ਤਨ ਪਾਯੋ । ਹਾਨ ਲਾਭ ਜਿਸ ਮੇਂ ਦਰਸਾਯੋ/੩॥ਮਹਾਂ ਰਤਨ” ਕੋ 

ਪਾਇ ਨ ਖੋਵਹੁ। ਰਹਿਨ ਸਥਿਰ ਨਹਿੰਂ ਨੀਕੋ ਜੋਵਹੁ । ਸਿਮਰਨ 

ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਨਾਮੁ । ਲਾਹਾ ਨਰ ਤਨ ਕੋ ਅਭਿਰਾਮੂ” ॥ ੪ ॥ ਇਸ 

ਬਿਧਿ ਕਹਤਿ ਹੁਤੇ ਜਿਹ ਸਮੈਂ। ਇਕ ਸਿਖਨੀ ਆਈ.ਕਿਯ ਨਮੈਂ'ਥਿਰ 

ਸਮੀ੫ ਹੁਇ ਲਾਂਗੀ ਰੋਵਨਿ । ਅੱਸ਼੍ਪਾਤ ਤੇ ਬਸਤ੍ਰ ਭਿਗੋਵਠਿ ॥ ੫ ॥ 

ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਬਿ ਬੂਝਨ ਕਗੇ । “ਕੋਂਉ' ਬਿਰਲਾਪਤਿ ਕਯਾ ਦੁਖ ਭਰੀ$? 

ਪੁਨ ਕਰ ਜੋਰਿ ਉਚਾਰਨਿ ਲਾਗੀ /ਸੁਨਹੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਖ ਪਾਗੀ॥ ੬॥ 

₹ੇ-ਸਰਦਾਰ (ਹੋਣਗੇ) । “ਇਹ ੮ ਬਾਰਤ ਕਹੀ ਹੈ। ੧,ਤੁਸਾਨੂੰ)ਮੇਰੀ ਤੇ ਸੇਰੇ ਸਪੁੱਟ੍ਾਂ ਦੀ ਸਹੂੰ ਹੈ। 

੧(ਘੋੜੇ) ਗਿਣੇ । “ਜਿਨ੍ਹਾਂ (ਉਪਵੇਸ਼ਾਂ) ਨਾਲ । 5ਹੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ।2ਜਿਸ (ਸਿਮਰਨ) ਤੇ । "ਭਾਵ 

ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ/ਓਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸਦਾ ਨਹੀਂ।'$ਨਮਸਕ ਰ ਕੀਤੀ । “ਅਪਨੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹੈ 

ਦੇਕੇ ਵਾਕ ਕਰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਤੇ ਉੱਚਿਤ ਦੇ ਵਿਟ੍ਰੱਧ ਹਨ । ਏਹ ਗੁਰਵਾਕ ਨਹੀਂ 

ਹਨ, ਇਹ ਘੜੇ ਹੋਏ ਲਫਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖੇ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸਿਖ _ਸਰਦਾਰ 

ਗ਼ਾਲਬਨ ਜਮਾਦਾਰ -ਖੁਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕਾਂ ਵਰਗੇ ਫੋਗਰਾ ਪਾਚਣੀ 

੮ ਪੱਖੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰ' ਹੈ । ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਜਾ: ੭ ਵਿਚ. ਮ: ਸ਼ੇਰ 

ਇੰਘ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣ ਪਰ ਗੁਲਾਬ ਇੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

1ਇਹ ਮੈ ਸਾਖੀ ਦੀ ੬੬ ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਹੈ। 



ਗੇ ਉ _& ਗੂਰ ਪ੍ਤਾਂਪ ਸਰਜ। (੫੬੪੬) ਰਿਤੁ ੫ 
'ਮਮ ਭਰਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਆਯੋ। ਇਤ ਮਰਿ ਗਲੋ 
ਪਾਯੋ । ਸਾਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੁ ਕਯਾ ਕਰੋਂ । ਮੈਂ ਪਰਦੇਸ਼ਨਿ ਅਬਿ 
॥੭ ॥ ਨਗਰ ਜਲਾਲਾਵਾਦ-ਸ ਦੂਰ । ਵਿਧਵਾ ਭਈ ਪਰਜੋ ਦ੍ 

ਸਿਖ ਗੁਰ ਵਾਕ੯॥੧੨੫ਪ੍ਰੀਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤਾ ਮੀਤੋ ਮੀਤਾ ਲਗੇ ਹੋਨਿ ਤਬਿ ਲੋਗ) 
ਭਲੋ ਬੁਰੇ ਬਿਦਤੈ' ਦੁਰੈਂ'; ਕਹੂੰ ਹਰਖ ਕਹੂ ਸੋਗ ॥੧੩॥ ਨਾਮ ਜਪੈ ਉਰ 
ਸਿਦਕ ਗੁਰ ਹੋਵੈ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਸ

ਾਦਿ।ਸ਼੍ਰੀਗੁਰ ਕੇ ਪਾਇਨ ਪਰੋ ਮ
ੇਣੈ' ਵਸਲ ” 

ਕੀਨ ਸ਼ਿਤਾਬ"' ॥ ੧੬ ॥ ਬਿੱਦਯਾ ਤਿਸ ਕੇ ਸਦਨ ਇਹ“,ਬੀਤੇ ਬਰਖ 
੧ਹ ਸੇਗਤ | “ਸੈਗਤ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਟੱਖੇ ਭਾਵ ਧਾਰੇ । ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਗਤ 
ਝੈ ਤੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਲਦੀ ਹੈ । “ਸਿੱਖ ਅਪਣੇ ਸ਼ਸਤ੍ਾਂ ਦੀ ਬਡਾਈ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੱਧ 
ਬਹੁਤ ਕਰਦੇਹਨ । (ਅ) ਜੋ ਸਿਖ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਧਾਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ( ਉਸ ) ਸਿੱਖ ਦੀ 
-ਵਭਿਆਈ ( ਗੁਰੂ ਜੀ ) ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ । “ਜਿੱਥੇ ( ਤੁਰਕਾਂ ਵਲੋਂ ) ਵਧੀਕੀ ਵੇ, 
( ਸਿੱਖ ) ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਜਾ ਪੈਣ, ( ਯਾ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਯਾ ) ਸ਼੍ਹੀਦ_ਹੋ ਜਾਣ । [ਪਿਆਨ- 
ਨਾਕ=ਸੁਰਗ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ] । $ਗੁਰਵਾਕ ( ਮੰਨਕੇ ) ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਲਗ ਪਏ । 
“ਦੇਸਤ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤ੍ਰੋ .ਤੋਂ ਮਿੱਤਰ ਲੋਕੀ ( ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ _ਉਪਦੇਸ਼ _ਨਾਲ ) 
( ਸਿੱਖ ) ਟੋਣ ਲਗੋ / "ਭਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਲ਼ੁਕਣ ਠੱਗ ਪਏ । 
੯ਬਹੁਤ ਘਾਇਲਾਂ (ਦਾ ਬੀ) । "”ਜ਼ਾਹ,ਸਿਕੋਦਰ (ਨਾਮੇ ਇਕ ਹਕੀਮ ਗੁਰਮ) ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 
ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ।""ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਚਕਿਤਸਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀ ( ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ) 
ਤਾਲਬ (=ਵਿਦਯਾਰਥੀਆੰ) ਨੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ । [%, ਤਿੱਥ=ਚਕਿਤਸਾ, ਜਾਟ । “ਇਲਮਿ 
'ਤੇਬ' ਨੂੰ ਕਵ) ਜੀ ਨੇ ਇਲਮੀ ਤਬਕ ਲਿਖਜਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । ਤਾਲਿਬ=ਮੰਗਣ- ਵਾਲ, 
ਵਦਿਆਰਬੀ] । "“ਉਸਦੇ ਘਰ ਇਹ ਵਿਦਜਾ (ਸਾਲਪੱਤ੍ੇ) ਦੀ ਹੈਸੀ । 



ਸਰ ਰਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । ( ੫੬੪੭ ) __ ਰਿਤੁ ੫। ਲੰਸੂ ੪੦. 
ਪਚਾਸ। ਲੁਦਕ ਨਗਰ ਮਹਿ ਬਾਸ ਹ੍ਰੈਂ ਸੱਤ ਵਸਤ ਚਹਿ ਤਾਸ ॥੨੭॥ 
“ਰਹੀ ਬਰਖ ਬਯ਼ ਮਿਲ੨ੋ ਤਬਿ ਸਰਰੁਵਾਲ ਕੇ ਸਾਬਬਰਖ ਰਹਯੋ ਮਰਨੇ 
ਸਮੈ ਦੀਨਸ ਬਿੱਦਯਾ ਪਾਥ'॥੧੮॥ #ਤਹਿਂ ਤੋਂ ਬਿੱਦਕਾ ਗੁਰੂ ਘਚਿ ਸਾਲ- 
ਪੱਤ ਕੀ ਆਇ। । ਕੈਸੋ ਘਾਇਲ ਵਡੋ ਹੁਇ ਲਰੇ ਤਾਂਹਿ ਸੁਖ ਪਾਇ” 
.1੧੯॥ ਸ਼ਿਖਣੀ ਮਸਤਕ ਟੇਕਿ ਕੋ ਪਾਇ ਕਾਮਨਾ ਜਾਚਿ । ਗਈ ਆਪਨੇ 
ਦੇਸ਼ ਕੋ ਜਖਤਿ ,ਰਹੀ ਗੁਰ ਸਾਚ ॥ ੨੦ ॥ ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਗਰ ਉਪਦੇਸ਼ਹੀਂ 
ਸ਼ੁਖ ਸਾਧਨ ਥੇ ਮੁੱਖਯ” । ਸਗਮ ਪਾਇ ਕੱਲਯਾਣ ਕੋ ਕਰਹਿ ਨਿਵਾਰਨ 
ਦੁੱਖ'॥੨੧॥ਸੂਖਮ ਮਤ ਨਹਿ ਪਢਨ ਮਹਿ ਤਿਮਹੀ ਸ਼੍ਰਵਨ ਮਬਾਗਕਰਨ 
ਜੈਗ ਤਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਕਹੈਂ“ਸਰ ਪੁਰਿ ਬਸਹਿੰਜੁੜਾਰ॥੨੨॥“ਪੀਠ ਦੇਨਿ ਕਰਿ 
ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰਿਯ ਕਾਤੁਰ ਸ਼ੁਭ ਮਤਿ ਹੀਨ । ਆਪ ਪਲਾਵੈ ਅਪਰ ਕੈ ਧੀਰਜ 
ਕਰਤਾ ਛੀਨ॥੨੩॥ ਬਹ ਪਾਪਨਿ ਫਲ ਭੋਗਤਾ ਪਰੈ ਨਰਕ ਮਹਿ ਸੋਇ 
ਪਾਇ ਭਾਂਜ ।ਨਜ ਭਾਜਕੈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਹਾਰੀ ਹੋਏ ॥੨੪॥ ਜੈਗ ਵਿਥੈ ਨਹਿ 
ਨਗ ਲਿਹੁ ਸੈਗ ਜਿ ਰਹੈ ਪਿਛਾਰੰ । ਯੋਧਾ ਅੱਗੂ ਵਧੈ ਅਧਿਕ ਨਿਜ਼ਭੈ 
ਧੀਰਜ ਸਾਰਿ॥੨੫॥ਉਤਮ ਮੱਧਮ ਅਧਮ ਹੈਂ ਜੋਧਾਂਤੀਨ ਪ੍ਰਕਾਰ।“ਅਭਯਾ- 
ਸੈ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਹਤਨਿ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਬਾਰੈਬਾਰੁ ॥ ੨੬ ॥ ਟਿਕੇ ਜੈਗ ਲਰਫ਼ਾ 

ਬਾਮ ਦਾਹਨੇ ਹੋਇ। "ਸਨਮੁਖ ਹਤੈਂ ਕਿ ਹੇਲ ਮਹਿੰ ਸ਼ੱੜ੍: 
ਜੋਇ'” ॥ ੨੭॥ "ਟਿਕੇ ਜੈਗ ਮਹਿ ਅੱਗੂ ਵਧਿ ਖ਼ਾਰਹਿ ਰਿਪੁੰ ਕੋ ਧਾਇ। 
"ਉਹ ਨੁਧਿਆਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ੫੦ ਵਨ ਰਿਹਾ । ਐਪਰ) ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਸਤੂ=ਕੰਪ੍ਰਮਾਰਥ 
ਪ੍ਰਾਪਤੀ) ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।$ਜਾਂਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਇਕ_ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਓਹ ਰਵਾਲਸਰ ਤੇ ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਨਾਲ ਆ ਮਿਲਿਆ ਵਰ੍ਹਾ ਦਿਨ ਓਹ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ) ਰਿਹਾ, ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਬਿਸ 
ਵਿਦਨਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ । ਪਰੰਤੂ ਕਵਿ ਜੀ ਰਵਾਲ ਸਰ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ- 
ਪਦੇ ਵਰਤੀਣ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇ ਆਏ ਹਨ ਦੇਖੋ ਰੁਤ ੪ ਦੇ ਮੰ ੧੬ ਅੰਕ ੨੬ ਤੇ ਅੱਸੂ ੧੯ ਏੇ 
ਅੰਕ ੮ ਤੇ ੧੦ । ਓਮੁੱਖਜ ਸਾਧਨ ਸੂਖ ₹ । “(ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਲ` ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ)ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਕੇ 
ਕਲੜਾਲ ਨੇਖੇ ਪਾ ਲੈਣ । “ਪ੍ਰਾਣ ਪਿਆਰੇ ਕਰਕੇ ਪਿੱਠ ਦੇਕੇ ਉਹ ਜੋ ਕਾਇਰ ਸਭ ਏੁੱਧੀ ਤੋਂ 
ਖਾਲੀ ਹਨ, ਆਪ ਭੱਜ ਉਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਟੇਰਨਾਂ ਦੇ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਨਾਂਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । “ਆਪ 
ਛੱਜਕੇ (ਜਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ) ਭਾਜੜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ , ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ । "ਜੋ ਸੈਂਗ 
ਗਰਕੇ ਪਿਛੇ ਰਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋਗ ਵਿਚ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਲਓ । ੯ਅਧਮ ਦੇ ਲਛਨ ਦੱਲੇ/"ਸਨਮੂਘ 
'ਆਏ ਨੂੰ ਯਾ ਹੱਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇ । ""ਮੱਥਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਚਲੇ । %) ਸਾਖੀ ਚੀ 
੬੬ ਥੀਂ ਸਾਖੀ ਇਥੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਵਤੋਕਤੀ ₹ੱਲੀ ਹੈ । ` ਸਾਲ ਪੌਭ੍ਰੇ 
ਮਾਤ੍ਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਦਜਾ ਤੋਂ ਮੁਰਦ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋ' ਬੀ ਨ, ਪਰ 
ਸਾਲ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿੱਸੇ ਖਾਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ .ਤਿਆਰ - ਕਰਕੇ- ਲਾਉਣ ਤੋ ਮੂਰਾਦ ਜਾਪਦੀ ਹੈ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੬੪੮) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰਸੂ ੪੦. 

ਮੱਧਮ ਜੋਧਾ ਜਾਨੀਏ ਪਰ ਦਲ ਦੋਇ ਚਲਾਇ'॥੨੮॥'ਭਾਜਯੋ ਪਰ ਦਲ 

ਦੇਖਿਕੈ ਦੇ ਧ੍ਰਿਤ ਸਭਿਨਿ ਹਟਾਇ'” । ਵਿਰੈ “ਆਪ ਰਿਪੁ ਸਮੁਖ ਹਤਿ 
ਉੱਤਮ ਲਖਹੁ ਸੁਭਾਇ ॥੨੯॥ ਦਲ ਪਲਾਇ ਧਰਿ ਤ੍ਰਾਸ ਕੋ ਟਿਕਹਿ ਨ 

ਪਾਇ ਜਮਾਇ । ਦੁਸ਼ਤਰ ਤਿਨਹੁੰ ਬਹੋਰਨਾ ਜਿਮ ਜਲ ਹੜ ਕੋ ਜਾਇ 
॥੩੦॥ ਮ੍ਗਿ ਗਨ ਥੈਭੈ' ਨ ਭਾਜਤੇ ਤਿਮ ਪਲਾਇਬੋ ਜੈਗ'।ਤਬਿ ਧੀਰਜ 
ਧਰਿ ਹੁਇ ਖਰੋ ਜਿਮ ਰਣ ਬੈਭ ਨਿਸੈਗ ॥ ੩੧॥ ਕਰਹਿ ਵਾਰ ਤਬਿ 

ਆਪਨੇ,ਰਿਪਤੇ ਸਹਿਕੈ ਅੰਗਖਰੇ ਕਰੇ ਭਟ ਸੈਗ ਕੈ ਰੋਕਹਿ ਸ਼ਤੁੱਨਜੈਗ” 
॥੩੨॥ ਭਦੇ ਪਲਾਇਨ ਬੀਰ ਜੇ ਜੋ ਰੋਕਹਿ ਧਰਿ ਧੀਰਾਂ । ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤਿ 
ਅਸੁਮੇਧ ਕੋ ਉੱਤਮ ਸੂਰ ਅਭੀਰ” ॥ ੩੩ ॥ ਸੁਭਟਨਿ ਤੋਂ ਪਰਵਾਰਿਓ” 
ਮਾਰਹਿ ਸਹਹਿ ਪ੍ਰਹਾਰ। ਪਹੁੰਚੈ ਅਛੈ ਸੁ ਲੋਕ ਮਹਿ ਤਨ ਕਲੰਕ ਸਭਿ 
ਡਾਰਿ॥੩੪॥ਕਹੈ ਕਲੀਵ ਨ ਬਾਕ ਕੋ, ਬੜਾਕਲ ਹੋਇ ਨ ਜੋਇਅਸਤ 

ਸ਼ਸਤ ਕੋ ਨਹਿ ਗਨਹਿ ਮਾਰਨ ਮਹਿ ਰਿਸ ਹੋਇ ॥੩੫॥ ਮਰਨ 
੍ `ਜਿਸੈ ਰਣ ਪ੍ਰਿਯ ਧੀਰ ਸਮੇਤ ।ਪਜਾਰੇ ਕਰੈ ਨ ਪ੍ਰਾਨ ਕੋ ਲਰੈ 
ਧਰਮ ਕੇ ਹੇਤ ॥ ੩੬॥ ਚਮੂ ਬਜੂਹ ਕੋ ਅੱਗੂ ਮੈਂ" ਠਹਿਰਾਵੈ ਬਰ ਬੀਰ । 
ਹਇੰ ਜੋਧਾ ਇਕ ਜੋਰ ਕੇ ਬਿਚਤੇ;ਭਜੈ ਨ ਭੀਰੁ"॥੩੭॥ਮੁਖਲੱਛਨ ਇਹ 

ਜੀਤ ਕੋ, ਹਿਯੇ ਹਰਖ ਭਟ ਹੋਇ”। ਹਤੈ ਸ਼ੱਤ ਕੋ ਜੈਗ ਮਹਿ ਯਹੈ ਚਹੈ 
ਸਭਿ ਕੋਇ॥ ੩੮ ॥“ਬਾਯੁ ਪ੍ਰਿਸ਼ੰਟ, ਰਵਿ ਪਿਸ਼ੋਟ ਪਰ; ਘਨ ਭੀ ਹੁਇ 
੫ਸ਼ਚਾਤ। ਪੀਛੇ ਬੋਲ ਬਿਹੈਗ ਹੁਇ ਲਖੋ ਜੀਤ ਕੀ ਬਾਤ ॥੩੯॥ ਬਯ ਬਾਕੀ 
ਜਾਵਦ ਅਹੈ ਮਰੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਥਾਂਇ। ਪੂਰ ਆਰਬਲ ਹੋਨਿ ਤੇ ਬਚਹਿ ਨ 
ਕੋਟ ਉਪਾਇ॥੪੦॥ ਇਮ ਲਖਿ ਕੈ ਧੀਰਜ ਧਰੈ ਪਰ ਦਲ ਕਰੈ ਬਿ੍ਨਾਸ਼ । 
ਜੀਤੇਉਂਧਨ ਜਸੁ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮਰੇ ਸੁਰਗ ਮਹਿ ਬਾਸ ॥੪੧॥ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਮਹਿ 

੧ਫੋਰੀ ਦਲ ਨੂੰ-ਭਜਾ ਦੇਵੇ । “ਉੱਤਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਚੱਲੇ । “ਧੀਰਜ ਦੇਕੇ ਭਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਤ 

ਲਵੇ । “ਜਦੋਂ ਫੋਜ ਡਰਕੇ ਉਠ ਭੱ? ਤੇ ਪੈਰ ਜਮਾਕੇ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕੇ । “ਜੰਗ ਵਿਦੇ' ਨੱਸਣਾ 
(ਐਸਾ)ਹੈ।੬ਨਾਲਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਰਖੇ ਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈਗ ਵਿਚ ਰੋਕੇ । “ਨਿਰਭੇ।ਬਹਾਦਰ। 
ਦਵੇੜ੍ਰਿਆ ਹੋਇਆ/ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ ਲੋਕ।“) ਚੈਗੇ ਲੋਕ ਵਿਚ । "“ਕ.ਇਰ ਵਾਕ ਜੇ ਨਾਂ ਕੇ/ 
੧੧ਜਰੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਠਾਠ ਐਂਗੇ । "ਇਕ ਜੇੜ ਦੇ ਜੋਧ ਟੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ” ਕਾਇਰ ਹੋਕੇ ਕੋਈ 
ਨਾਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹੋਵੇਂ । ੯੧ਮੂਰਮੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਉਤਸਾਹ ਹੋਵੇਂ । "ਇਥੇ ਜੈ ਦੇ ਸ਼ਗਨ 
ਵੱਲੇ। #ਪਾ:=ਕੈ ਰੋਕਹਿ ਧਰ ਧੀਰ । 1ਪਾ:=ਮਾਰਨ ਮਰਹਿ ਸੂ ਹੋਇ । 

(ਪਾ:=ਰੈ | ਊਪਾ:-ਜੈ ਤੇ | 



£1 ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪਮੂਰਜ । ( ੫੬੪੯) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰਟੂ ੪੧, 
ਕਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋ ਨਿਤ ਲੋ ਸਾਰ ਸੈਭਾਲ । ਨਿਰਮਲ ਕਰਿ ਧੰਰ ਕਰ ਬਿਥੈ'; 
ਅਰਪੀਹ ਪੁਸ਼ਪਨਿ ਮਾਲ ॥੪੨॥ ਧੂਪ ਧੁਪਾਇ, ਚੈਦਨ ਚਰਚਿ”, ਸੌਰਭ” 
ਅਰਪਿਂ ਚਵਾਇ। ਧਾਰੈ ਆਦਰ ਸਹਿਤ ਭਟ ਰਾਖੈ ਅੰਗ ਲਗਾਇ॥੪੩॥ 
“ਪ੍ਥਮ ਫਿਕਾਵਹਿ ਹਾਥ ਨਿਜ ਅਨਿਕ ਗੁਲੇਲੇ ਮਾਰਿ£ਨਧਨਥੈਂਚਨਿ 
ਕੇ ਬਿਖੈ ਨਿਤ ਹੀ ਜਤਨ ਸੈਭਾਰਿ॥ ੪੪॥ ਹਾਥ ਸਿਕੈਧੈ ਸਮ ਕਰੈ 
ਨਿਸ਼ਚਲ ਨੈਨ ਸਮੇਤ” । ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੁਸ਼ਟ ਤੇ ਲੱਛ ਕੋ ਛਾਦਹਿ ਇਕਤਾ 
ਲੋੜ" ॥ ੪੫ ॥ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿਓ ਮੁਸ਼ਟ', ਮਨ, ਲੱਛ'' ਜਬਿ ਇਕ ਮੈਗਤ ਕੋ 
ਪਾਇੰ"।ਨਹਿੰਚੂਕਹਿ ਸੋ ਹਤਨਿਤੇ'ਦ ਇਮ ਅੱਭਕਾਸ ਕਮਾਇ॥੪੬।ਬਾਮ 
ਮੁਸ਼ਟ ਧਨੁ ਪਰ ਟਿਕੀ"? ਤਥਾ ਤੁਪਕ ਕੇ ਸਾਥ । ਬਲ ਪਰ“ ਨਿਹਚਲ 
ਹੋਤਿ ਹੈ ਨਹਿ ਡੋਲਹਿ ਪੁਨ ਹਾਬ।੪੭।'$ਦੀਦਮਾਨ,ਮਨ,ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਲੱਛ 
ਮੱਖੀ ਜੁਤ ਸਭਿ ਸੋਇ/ਪੰਚਹੁੰ ਜੇ. ਇਕ ਸੂਤ ਹ੍ਰੈਂ ਹਤੜੋ ਬਚੈ ਨਹਿ ਕੋਇ" 
॥ ੪੮ ॥ ਨਿਤ ਅੱਭਕਾਸਹਿ, ਕਰ ਫਿਕਹਿ ਮਿਲਯੋ ਰਹੈ ਤਿਨ ਮੈਗ । ਸੋ 
ਆਯੁਧ ਭਟ ਹਾਥ ਕੇ ਕਯੋਂ ਨ ਕਾਜ ਦੇ ਜੈਗ॥ ੪੯॥ ਸਿਰ ਤਰ ਰਖਹਿ 
ਨ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਕੋ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਧਰਿ ਪਾਸ । ਅੰਗ ਸੈਗ ਲਾਲੋ ਰਹੈ ਕਰਹੁ ਨ 
ਰਿਪੁ ਬਿਸਵਾਸ? ॥ ੫੦ ॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ <ਤਾਪ ਸੁਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਪੁੱਚਮ ੩ “੪ਸ੨ਨ 
ਅੱਭਹਸ” ਮੰਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਚੰਤ੍ਰਾਟਿੰਸਤੀ ਅੰਨ ॥ ੪੦ ॥ 

੪੧, [ਭਾਈ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕਰਮ ਨਿਰਗਯ[। 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਨਿਤ ਪ੍ਰਭਿ ਬੈਠਹਿੰ ਸਿੰਘ ਢਿਗ ਰਹਿਠੀ ਰਹਭਿ ਬਤਾਇ । 
ਭਗਤ ਗਜਾਨ ਕੀ ਬਾਰਤਾ ਸੁਨਹਿਂ ਸਦਾ ਚਿਤ ਲਾਇ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ 
"। ਸ਼ਸ= ਨੂੰ) ਨਿਰਮਲ ਕਰਕੇ ਹੇਥ ਵਿਚ ਪਕੜੇ । (ਅ) ਨਿਰਮਲ :ੱਥਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ 
(ਸਤੁ ਨੂੰ) । “ਛਿੜਕੇ । ੧ਸੁਰੀਧੀ । ਏਹਨੁਖ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੱਲ ਟੁਰਿਆ । ਪਗੁਲੇਲੋ ਮਾਰ 
ਮਾਰਕੇ ਹੱਥ ਟਿਕਾਵੇ (ਨਿ£ਨ ਮਾਰਨ ੨) । ੬ਕਮਾਨ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚ । “ਹੱਥ ਮੋਂਢੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 
ਕਰਕੇ ਨੈਣਾਂ ਸਣੇ ਟਿਕਾਵੇ । “ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁੱਠ ਦੀ ਸੇਧ ਤੇ ਟੱਖਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 
ਨਾਲ ਸੈਸੀ ਏਕਤਾ (ਸਿਧਾਈ) ਕਰੇ ਕਿ ਲੱਛ ਮੁੱਠ ਦੇ ਐਨ ਉਦਲੇ ਪਵੇ । ੯ਨਵ਼ਰ । ੧੦£ਠ । 
.''ਨਿਸ਼ਾਨਾ । "ਇਕ ?ਧ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ । ''ੋਵੁੱਡਣ ਤੋਂ । "੮੩ ਬੰਦੂਕ ਚੱਲੀ ਹੈ । 
"ਪਬਲ ਨਾਲ । '੬ਦੀਦਮਾਨ (=ਛੇਕ) ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਏਦੂਕ ਦੀ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਮਨ (ਅੰਦਦੋਂ 
ਦੇਖੰਣਹਾਰਾ), ਦਿਸ਼ਟੀ (ਨਜ਼ਰ), ਨਿਸ਼ਾਨ (=ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ), ਮੁੱਖੀ ( ਦੋ ਬੰਦੂਕ ਉਤੇ 
ਟੁੰਦੀ ਹੈ), ਜੇ ਏਟੋ ਪਾਂਜੇ ਇਕ ਸੇਧ ਵਿਚ ਹੋਣਰੇ ਤਾਂ (ਬੰਦੂਕ) ਚਲਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 
ਬਚੇਗਾ । [ਮੱਖੀ=ਬੰਦੂਕ ਉਤੇ ਸੇਧ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਲਾਇਆ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨ । ਦੀਦਮਾਨ=ਝਦੂਕ 
ਦੀ ਸ਼ਿਸਤ ਲੈਣ ਦਾ ਛੇਕ]। ਵਂਪਾ:-ਆਪ। 



ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੬੫੦ ) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੱਸੂ ੪੧, 

ਸਭਿ ਇੱਖਨ ਬੂਝੇ ਕਰ ਜੋਰਿ। ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਰਮ ਬਧ ਪਰ ਘੋਰ” । ਭਿਨ-ਕੋ” 
ਨਿਰਨਾ ਕਰਹੁ ਸੁਨਾਵਨ । ਜਿਸ ਕੋ ਜਾਨਹਿ ਕਰਹਿ ਬਚਾਵਨ” ॥ ੨॥ 

ਸ਼ੀਂ ਮੁਖ ਤੇ ਸਭਿਹ੍ਹੈਨਿ ਉ ਚਾਰਾ । “ਦਇਆਂ_ ਸਿੰਘ ਮਮ ਰੂਪ ਉਢਾਰਾ । 
ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੇਤਿਕ ਟ ਚਿ ਹੋਇ। ਉੱਤਰ ਕਹੈ ਸਕਲ ਹੀ ਸੋਇ”॥੩॥ 
ਇਿਮ ਕਹਿਕੈ ਗਰ ਅੰਤਰ ਗਏ । ਅਪਰ ਸਰਬ ਤਹਿ ਬੈਠਤਿ ਭਏ । 
ਨਿਰਨੈ ਕਰਨ ਬਿਖੈ ਚਿਤ ਦਯੋ । ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਤਬਿ ਬੋਲਤਿ ਭਯੋ:-॥੪॥ 
“ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਰਬੱਗ । ਹਮ ਤਿਨ ਐੱਗ੍ਰ ਕਹਾਂ ਅਲਪੱਗਨ(ਤਿਮ 
ਬੋਲੋਂ ਮੈਂ ਜਥਾ ਬੁਲਾਵੈਂ। ਨਰ ਪਤਲੀ ਕੋ ਜਥਾ ਨਚਾਵੈਂ ॥੫॥ ਸੋਉ ਨਿਜ 
ਮੁਖ ਬੋਲਿ ਸੁਨਾਵਹਿੰ । ਲੋਕ ਲਖਹਿੰ ਪੁੱਤਲੀ ਸੁ 'ਅਲਾਵਹਿ । ਪੂਰਬ 

`ਸ਼ਨਹ ਕਰਮ ਕੀ ਗਾਬਾਨਰਕ ਸੁਰਗ ਹੁਇ ਜਿਨ ਫਲ ਸਾਬਾ॥੬॥ਤੀਨ 
ਕੋ ਕਰਮ ਪਛਾਨ । ਸੈਚਤਿ, ਪਰਾਲਬਧ, ਕਿਹੇਮਾਨ“ । ਤਰਕਸ਼ 

ਅੰਤਹਕਰਨ ਮਝਾਰਾਂ । ਤ੍ਰੋ ਬਿਧਿ ਬਾਣ ਸਿ ਬਸਿਬੇਹਾਰ” ॥ 7 ॥ ਚੇਤਨ 
ਆਤਮ ਛਾਯਾ ਜੋਇ' । ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬਤਿ ਅੰਤਹਕਰਣ ਹੋਇ” । ਅਰੁ 
ਅੱਗਰਾਨ ਅੰਸ ਕੋ ਸਹਿਤ" । ਤਿਸ ਮਹਿੰ ਕਰਮ ਬੀਜ ਗਨ ਰਹਤਿ'' ॥ 

੮॥ਅੰਤਹਕਰਨਆਪ੫ ਜੜ ਅਗੈਜਬਿਲੌਸੱਤਾ ਚਿੱਤੈਨ ਨ ਲਹੈ"ਤਬਿਲੋਂ 
ਕਰਮ ਧਰਣ ਸਮਰਬ ਨਹਿੱ"। ਚੇਤਨ ਛਾਇਆ ਤੋਂ ਸਮਰਬ ਲਹਿ” । 
॥੯॥ਅੰਤਹਕਰਣ ਅਹੈ ਮਨ ਜੋਇ"।ਜਬਿ ਅੱਗਯਾਨ ਸਮੇਤੈ ਹੋਇ। ਤਬਿ 
ਸਮਰੱਬ ਕਰਮ ਧਰਿ ਸਾਰੇ'। ਬਿਨ ਅੱਗਕਾਨ ਕਰਮ ਨਹਿ ਧਾਰੇ ॥ ੧੦॥ 

ਦੋਹਰਾ ॥ ̀ ਅੰਤਹੰਕਰਣ, ਅੱਗਕਾਨ ਦ੍ਰੈ; ਚੇਤਨ ਆਤਮ ਤੀਨ । ਹ੍ਰ 
` ੧੍ਣੀ ਭਜਲਕ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿਚ ਪਿਅ[ ਹੈ । ਭਾਵ ਕਰਮਾਂ ਦਾ । ਜਿਸ (ਕਰਮਾਂ ਦੇ 
ਨਿਰੇਨੇ) ਦੇ ਜਾਲਲ ਤੇ (ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ) ਨੂੰ ਬਚਾਵਣਾ ਕਟੇ । $ਸੋਇ=ਦਯਾ ਸਿੰਘ । 

ਪੰਕਯਾ ਮਾਨ । #ਸੰਤਹ ਕਦਨ ਹ੍ਪੀ ਠੱ£ ਵਿਛ । “ /ਤਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ੨` ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਬਾਣ 

ਵਸਦੇ ਹਨ । ੯ਵਤਨ ਆਤਮਾ ਦੀ ਦੇ ਛਾਨ। ਹੈ ਅਰਬਾਤ ਆਂਭਾਸ (=ਅਕਸੇ)। ੯ ਦੂਸਰਾ ) 

ਤਿਸ ਆਭਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬਤ ਅੰਤਹਕਰਫ ਹੈ । "%( ਤੀਸਰੇ ) ਮਗਜਾਨ ਅੰਸ ਦੇ ਸਸੇਤ । 

੧ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਿੱਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁਦਾਇ) ਵਿਚ ਸਾਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਰਹਿਦੇ ਹਡ । ੯ਜਦ ਤਕ 

(ਅੰਤਹਕਰਣ) ਚੇ ਚੇਤਨ ਦੀ £੩। ਨਹੀਂ' ਨੈ ਦਾ । "ਵਕਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨ ਢਿਚ , (ਅੰਤਹਕਰਣ) ਤਦ 

ਤਕ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀ । "%(ਅੰਤਹਕਰਨ) ਚੇਤਨ ਦੇ ਆਗਾਸ ( ਅਕਸ ) ਪੈਣ ਨਾਲ ' ਸਮਰਬਾ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਕਰਮ ਧਾਰਨ ਦੀ) । ““ਮਨ ਜੋ ਅੰਤਹਕਰਣ ਹੈ । 'ਓਤਦ ਸਾਟੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 

ਧਾਰਲ ਨੂੰ ਦੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਰੱਥ ! 



ਮਰ ਘੂਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ। (੫੬੫੧) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰ ੪੧. 

ਵਿਕੜਹ ਧਾਰਹਿ ਕਰਮ੍ਧਰੈ ਲ ਹਰੈ ਇਕ ਹੀਨ'॥੧੧॥ਰੌਪਈਇਸਕੋ ਕਹੋਂ 
ਸਹਤ ਵ੍ਰਿਸਟਾਂਤ । ਸੁਨਹੁ ਖਾਲਸਾ ! ਹੈ ਜਿਸ ਭਾਂਤਿ:-ਸਤਿਗੁਣਾ ਰੂਪ 
ਮ੍ਰਿੱਤਕਾ ਆਹਿਅੰਤਹਕਰਣ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤਾਂਹਿਂ॥੧੨॥ਆਤਮਚੇਤਨ ਰੂਪ 

` ਅਕਾਸ਼ । ਅਰੁ ਅੱਗਕਾਨ ਰੂਪ ਜਲ ਰਾਸ' । ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਪਿੰਡ ਮਿਲੋ ਜਲ 
ਮੈਗ। ਤਬਿ ਘਟ ਰੂਪ ਬਨੀਹਿ ਸਰਖੈਗਾਂ ॥ ੧੩ ॥ ਅੰਤਰ ਲਏ ਗਗਨ 
ਕੋ ਹੋਇ” । ਕਰਮ ਅਨਾਜ ਧਰੇ ਤਬਿ ਸੋਇ” । ਤੀਨਹੁੰ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਘਣਾ 
ਸੁਧਾਟੇ' । ਸਮਰਬ ਹੋਇ ਪਦਾਰਥ ਧਾ੨'” ॥੧੪॥ਤੀਨਹੁ ਨਿਜ ਨਿਜ ਹੈ 
ਕਰਿ ਨਜਾਰੇ । ਧਰਨ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਕਤਿ ਨ ਧਾਰੇ" । ਤਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਕ 
ਆਤਮ ਜੋਇ। ਕਰਮ ਧਰੈ" ਸਮਰਬ ਨਹਿ ਸੋਇ॥੧੫॥ਕੋਵਲ ਅੰਬਹਿ- 
ਕਰਣ ਨ ਧਾਰੇਤਿਮ ਅੱਗਜਾਨ ਨ ਧਜ਼ਹਿ,ਨਿਵਾਰੇ'।ਤੀਨਹੁੰ ਕੋ ਸੈਜੋਗ 
ਜਬਿ ਹੋਇ। ਕਰਮ ਧਰਨਿ ਸਮਰਬ ਹੈਂ ਸੋਇ ॥ ੧੬॥ 

_ਰੂਪ ਤਰਕਸ਼ ਮਹਿਕਰਮ ਬਾਣ ਬਾਸਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਲਟਿਂ/'“ਜੋ ਤਰਕਸ਼ਤੇ 
ਤੀਰ ਨਿਕਾਗ ।ਐੱਚਿ ਧਨਖ ਛਟਿ ਚਲਕੋ ਅਗਾਰਾ॥੧੭॥ਅਪਨੇ ਬੇਗਸ 
ਸਭਿ ਹੀ ਕਰਿਕੀਨਿਸ਼ਫਲ ਹੋਤਿ ਰਹੈ ਧਰ ਪਾਰਕੋ''ਪਰਾਰਬਧ ਹੈ ਯਾਂਕੌ 
ਨਾਅਦੇਫਲ 'ਸਭਿ ਕੋਹੋਇ ਵਿਗਾਮ'।੧੮॥'ਥਰ ਤਰਕਸ਼ ਮਹਿੰਜੇਤਿਕ 
ਬਾਨ”ਤਿਲ ਕੋ ਸੈਚਿਤ ਨਾਮ ਬਖਾਨ।'ਧ੍ਨਸ਼ ਜੇਹ ਸੋਂ ਜੋਰਕੋ ਜੋਇ” 
ਲਹ ਸੂਜਿਰਮਨ ਤਿਜ ਹਿਰ ਜਿ ਜਾਨ ਕਿ ਸਗ । 
ਪਰਾਰਬਧ ਸੋ ਜਾਨਦੁੰਸੀਰ ! ਅਨਿਕ ਜਨਮ ਕੇ ਕਰੇ ਇਕੱਤ।ਸੋ ਸੈਚਤਿ 
ਹੈ' ਨਾਮ ਬਢਿੱੜ੍ਰੱ॥੨੦॥ਕਿਿਆ ਹੋਤਿ ਨਿਤ ਜੁਤਿਅਭਿਮਾਨ/ਕਿਰੇਮਾਨਏ 

ਪਗ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮ) ਲਹੀਂ ਧਾਰ ਸਕਦਪ”ਮਟੋਗੁਣ ਦੂਪੀ (ਮਨੋਂ) ਇਥ ਮਿੱਟੀ 
ਹੈ । < ਮਿੱਟੀ) ਦਾ ਪਿੰਡ (ਢੇਲਾ) ਹੈ । “ਚੇਤਨ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਅਕਾਸ਼ ਹੈ । “ਸਾਰ ਸੱਗਨਾਨ` 
ਜਲ ਦੂਪੀ ਹੈ । <ਸਤ ਤਨ ਨਾਲ । “ਘੜਾਂ ਹੋਕੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੱਦਾ ਦੈ । “ਕਰਮਾਂ 
ਰੂਪੀ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਤਦ ਉਹ (ਅੰਤਹਕਰਣ ਦਪੀ) ਘੜਾ ਧਾਰਦਾ ਹੈ । ੯ਘੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ । 
“(ਤਦ ਘੜਾ) ਪਦਾਰਥ ਧਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । '"ਪਦਾਰਬ ਧਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ 
ਚੁੱਖਦੇ । "ਕਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿਚ । "<ਜੁਦ' ਹੋਕੇ।"'£ਪਰਰਬਧ ਕਰਮ ਤੁਰਿਆ।"“ਲਿਮੀ' 
ਭਿੱਗਕੇ ਨਿਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । $ਫਲ ਦੇਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । "”?ਚਿਤ ਟੁਰਿਆ:- 

੧੯ਜ਼ਿੰਲੇ ਬਾਣ_ ਟਿਕੇ ਪਏ ਹਨ । "€ਕ੍ਿਯਮਾਨ ਟਹੇ:-“ਜੇ ਧਨਸ਼ ਦੇ ਚਿੱਲੇ ਨਾਲ' 
ਜੋੜਿਆ ਹੈ । “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਚਿਤ ਹੈ ਤੇ ਓਹ (ਬਦਿਟ= =) ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ। 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੬੫੨ ) ਚਿਤੁ ੫। ਅੰ ਬਕੈ, 

ਜਾਨ ਸੁਜਾਨ" । ਕਿਰੇਮਾਨਨੋਂਕਹ੧ੋ ਬਨਾਇ। ਤ੍ਰੈ ਸੈਗਜਾ ਇਸਕੀ ਹਇ 
ਜਾਇੰਂ॥੨੧॥ਪ੍ਰਥਮ ਅਵਸਥਾ ਮਹਿ ਪਕਰੇਮਾਨ?ਦੁਤੀਏ ਮਹਿ “ਸੈਚਤਿ” 
ਇਹ ਜਾਨ । ਤ੍ਰਿਤੀ ਅਵਸਥਾ ਜਬਿ ਹੀ ਪਾਇ। ਪਰਾਰਬਧ/ ਸੈਗਜਾ ਹੁਇ 
ਜਾਇ ॥ ੨੨॥ ਜਿਮ ਇਕ ਕਾਲ ਭਵਿੱਖਤ" ਹੋਇ। ਬਹੁਰੋ ਬਰਤ- 
ਮਾਨ” ਹੈ ਸੋਇ । ਸੋਈ ਕਾਲ ਭੂਤ" ਹਰੈ ਜਾਇ । ਲਖਹੁ ਖਾਲਸਾ ਤਿਸ ਹੀ 
ਭਾਇ॥ ੨੩॥ ਪਰਾਰਬਧ ਕੋ ਫਲ ਹੈ' ਤੀਨ । ਜਾਤਿ, ਆਰਬਲ” 
ਭੋਗ ਸੁ ਚੀਨ । ਸਰ ਨਰ ਆਦਿ ਚਰਾਚਰ ਦੇਹਿ”' । ਉੱਤਮ ਮੱਧਮ 
ਅਧਮ ਅਛੇਹ"॥ ੨੪ ॥ ਸਭਿ ਕੇ ਵਿਬੈ ਹੋਤਿ ਹੈ ਨਾਨਾ । ਇਹ 
ਜਾਨਹ ਫਲ ਜਾਤਿ ਬਖਾਨਾ'।“ਨਿਮਖ ਆਦਿ ਹੁਇ ਜੀਵਨਜੇਤਿਕ'#। 
ਆਰਬਲ' ਫਲ ਜਾਨਹੁ ਤੇਤਿਕ”” ॥ ੨੫॥ "ਦੁਖ ਸੁਖ; ਕੌ ਜੋ 
ਅਨੁਭਵ ਰੂਪ । ਬਿੱਧ ਕਿਧੋਂ ਲਘ ਕਰਨ ਅਨੂਪ । ਇਸ ਕੋ ਨਾਮ ਭੋਗ 
ਬੁਧਿ ਕਹੈਂ <ਚੌਦਹਿ ਲੋਕ ਬਿਖੈ ਜਨ ਲਹੈ ॥੨੬॥ ਦ੍ਰੈ ਜਿ ਕਰਮ ਸੈਚਤਿ 
ਕਿਰੇਮਾਨ । ਆਤਮ ਗਜਾਨੀ ਕੇ ਹੁਇ ਹਾਨ । ਜਿਮ ਤਰਕਸ਼ ਮਹਿ ਸਰ 
ਸੁ ਮਿਟਾਇ”।ਧਰਯੋ ਪਨਚ ਪਰ ਸੋਪਿ ਹਟਾਇ” ॥੨੭॥ "'ਪਰਾਰਬਧ ਜੋ 
ਛੁਟਜੋ ਸੁ ਬਾਨ।ਤਿਸਕੋ ਕਰ ਨ ਸਕੈ ਕੋ ਹਾਨਿ”।ਅੱਗਕ ਤੱਗਜਕੈਇਕ 
ਸਮ ਹੋਇ । ਪਰਾਰਬਧ ਫਲ ਦੇ ਸਮ ਦੋਇ”॥੨੮॥ਦੇਹਰਾ॥ਸੈਚਤਿ ਗਯਾਨ` 

ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾਲ(ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾਹਾਂ)ਕਰਮ ਰੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਰਹੇ ਹਨ ਏਹ ਕਿਰੇਮਾਨ 
ਕਰਮ ਜਾਣੋ।ਇਸੇ,(ਕਿਰੇਮਾਨ, ਦੇ ਹੀ ਤ੍ਰੋ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।੬ਆਉਣ ਵਾਲਾ/?ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾ। 
ਪਬੀਤ ਗਿਆ ਸਮਾ । “ਜਾਤੀ । “ਉਮਰ । 'ਭੋਗ। ਦੇਖੋ ਹੇਠਾਂ ਅੰਕ ੧੯ । ₹ਜਾਣੋ।"“ਟਣ ਜਾਤੀ 
ਤੁਰੀ । ੯੯ਜੜ ਜੈਗਮ ਟੇ ਸਰੀਰ । "ਜੋ ਹੈਨ(ਅ)ਇਕ ਰਸ । "੩ਗਾਵ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ । 
੧੪ਓਭਤੀ ਨੁਪ ਫਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । "“ਹੁਣ ਆਰਬਲਾ ਚੱਲੀ । "ਨਿਮਖ ਆਦਿਕ ਟੇ” 

ਲੋਕੇ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ।ਉਸ ਸਾਰੀਨੂੰਆਰਬਲਾ ਜਾਠੋ(ਜੋ ਪਰਾਰਬਧ ਦਾ ਇਕ) 
ਫਲ ਹੈ । "੯ਹੁਣ ਭੋਗ ਟੁਰਿਆ। "੯੮੫, ਸੁਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ; ਵਡਾਈ ਛੁਟਾਈ; 
ਸੁੰਦਰਤਾਈ(ਯਾ ਕੋਬਾ ਪਨ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ)ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਬੁਧੀਵਾਨ ੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। (ਅ) 
ਬਹੁਤ ਜਾਂ ਬੋੜਾ ਜਾਂ ਦਰਮਯਾਨਾ (ਅਨੁਭਵਕਰਨਾ)ਹੈ[ਅਨ _ਉਪ=ਜਿਸਨੂੰਨਜੂਨ ਯਾ ਉਚ ਨਾਂ 

_ਕਿਹ/ ਜਾ ਸਕੇ ਸੋ ਦਰਮਸਾਨਾ] । “ਜਿਵੇ ਭੱਥੇ ਵਿਚ ਪਏ ਤੀਰ ਚਲਾਉੋ' ਟੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ. 
ਹਨ/”ਂਭਾਫ ਜੋ ਤੀਰ ਚਿੱਲੇ ਪਰ ਧਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਉਣੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾਹੈ।““ਪਰ 
ਪਰਾਰਬਧ ਛੁਟੇ ਹੋਏ ਬਾਣ (ਵਾਂਡੂ ਹੈ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਲ ਨਹੀਂ` ਸਕਦਾ । “੬ਅੱਗਯਾਨੀ ਤੇ 
ਗਯਾਨੀ । ਦਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਪਰਾਰਬਧ । #੫੩=ਸੇ। 



# ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਂਪ ਸੂਰਜ । (<੬'੩ ) ਰਿਤੁ ੫ । % ੪੧. 

ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੋਂ ਗਕਾਨੀ ਕਰਹਿ ਬਿਨਾਸ' । ਜਿਮ ਅਨਾਜ ਮੰਦਰ ਸਹਤ ਦਾਹੈ 
ਅਗਨਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼'॥ ੨੯॥ ਮੰਦਰ ਸਹਤ ਅਨਾਜ ਕੇ-ਜਬਿ ਭਾ ਜਲਿ ਕੈ 

ਛਾਰ ਅੰਕ੍ਰ ਕੋ ਨ ਸਮੁੱਥ ਪੁਨ” ਜਾਨੋ ਤਿਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ॥ ੩੦ ॥ ਚੌਪਈ ॥ 

ਸੇਚਿਤ ਕਰਮ“ ਸੋ ਅੰਤਹ ਕਰਣ“। ਗਕਾਨ ਅਰ/ਨ ਤੇ ਕਰੈ ਪ੍ਰਹਰਣ” ॥ 

ਬਹੁਰ ਜਨਮ ਦਾਇਕ ਨਹਿ ਸੋਇ। "ਜਲੇ ਅਨਾਜ ਅੰਕੂਰ ਨ ਹੋਇ ॥ 
੩੧॥ ਅੰਤਹਕਰਣ ਨਾਸ਼ ਇਸ ਭਾਂਤ । ਚਿਤਸਤਿ ਹੋਇ ਜਾਤਿ ਸਭਿ 

ਸ਼ਾਂਤਿ"।ਚਿਤ ਸਤਿਕੋ ਅਬ ਅਰਥ ਬਖਾਨੋ"' । ਅੰਤਹਕਰਣ”” ਰੂਪ ਅਸ 

ਜਾਨੋ ॥੩੨॥ "ਜਿਸ ਤੇ ਦਰਸ ਅਮੈਮਕ ਪਿਖੈ"। ਆਤਮ ਬੁੱਧਿ ਅਨਾਤਮ 

ਬਿਖੈਂ“। ਜਗਤ ਅਸੱਤਿ ਬਿਖੈ ਸਤਿ ਬੁੱਧ। ਆਂਤਮ ਸੱਤਿ ਅਸੱਤਿ ਕੀ 

ਸੁੱਧੱ<#॥ ੩੩ ॥ ਨਾਮ ਇਸੀ ਕੌ ਮਨ ਪਹਿਚਾਨ । ਜਬਿ ਹੈ ਪਰਾਪਤਿ ਆਤਮ 

_ਗਜਾਨ । ਤਬਿ ਇਸ ਬਿਧਿ ਕੌ ਭਾਵ ਬਿਨਾਸੇ। ਜਿਉਂ ਕਾ ਤਿਉ ਸੁ ਪਦਾ- 

ਰਥ ਭਾਸੇਂ॥ ੩੪॥ ਜਬਿ ਚਿਤ ਸੱਤਿ ਇਸ ਬਿਧਿ ਕੋ ਭਯੋਤਬਿ ਸੈਚ/ਤ 

ਜੂਤਿ" ਮਨ ਜਲਿ ਗਯੋ। ਜਿਮ ਮੰਦਰ ਜੁਤਿ ਜਲਯੋ ਅਨਾਜ । ਪੁਨ 
ਅੰਕੂਰ ਨਹੀਂ ਉਪਰਾਜ'॥੩੫॥ ਕਿਰੇਮਾਨ ਜੋਕਰਨ ਕਰਾਹੀਂ”। ਗਯਾਨ 

ਕੋ ਉਪਜਤਿ ਸੋ ਨਾਂਹੀ । ਪਰਾਰਬਧ ਕਰਿ.ਕ੍ਰਿਆ ਜੁ ਠਾਨਿ”। ਹੋਤਿ 

ਅਨਾਤਮ ਜੁਤਿ ਅਭਿਮਾਨ”॥੩੬॥ਵਹੀ ਕ੍ਰਆ ਹੋਵੈ ਕ੍ਰਿਯਮਾਨ”% ਜਾਤਿ 

੧ਚਤ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਜਾਨ ੨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਗਜਾਨੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਦਾ ਹੈ ੨ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ 

ਬਾਲਕੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਪਿਆ ਅਨਾਜ ਸੰਦਰ ਸਣੇ ਸਾੜ ਲਈਦਾ ਹੈ। ₹ਬਲ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋਇਆ। 

#ਗਾਫ ਮੁੜ ਵੁੱਟਣ ਨੂੰ ਅੰਗੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਰਥ ਰਹਿੰਦਾਹੈ।“'ਝ(ਅਨਾਜ ਸਮਾਨ)£ਚਤਕਰਮ 

(ਤੇ ਮੰਦਰ ਸਮਾਨ) ਅੰਤਹਕਰਣ।”ਨਾਸ਼ ਕਰ-ਲੈੱਦਾਹੈ।ਦ(ਜਿਵ')ਮੜਿਆਂ. ਅਨਾਜ ਉਗਦਾ ਨਹੀਂ । 

ਦੰਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'ਚਿੱਤ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਟੋਠੇ ੪'ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। "'ਕਟਿੰਦਾ ਹਾਂ"'ਭਾਵ ਮਨ ਤੋਂ 

ਹੈ।੯੩ਹੁਣ ਮਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੱਸਣ ਲਗੇ ਹਨ:-ਜਿਸ (ਮਨ) ਕਰਕੇ ਜਿਉਂ ਕਾਂ ਤਿਉਂ ਦਰਸ਼ਨ 

ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ [ਅਸਮਕਕ=ਅਯਥਾਰਥ_। "“ਅਨਾਤਮ ਵਿਚ ਆਤਮ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

_ ੧$ਆਤਮਾ ਸੋਤਿ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਅਸੋਂਤਿ ਦੀ ਨੇਬੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। "£ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾਂ 

ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਨਤਮਾ ਅਨਾਤਮਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ । "'ਮੈਚਿਤ ਕਰਮਾਂ ਸਮੇਤ । "੯ਉਗਦਾ 

ਨਹੀਂ । “ਕਿਰੇਮਾਨ ਓਹ ਕਰਮ ਹਨ ਜੋ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਰਦੇ ਹਨ -(ਟੋਜ਼) । “ਨਾ ਉਪਜਣ 

ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ । ““ਪਰਾਰਬਧ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਦੀ ਹੈ । &ਓਹ ਅਨਾਤਮ 

ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਸੈਜੁਕਤ £ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾਲ । “£ਉਹੀ ਕਿਯਾ ਕ੍ਰਿਯਮਾਨ 

ਕਰਮ ਬਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਭਾਵ ਉਹ ਕਰਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਸੈਜੁਕਤ ਕਰ ਰਹ ਹਾਂ । 



ਘ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੬੫੪) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰਮੂ ੪੧, 
ਪ੍ਣੈਮਤਿ ਅਪਰ ਬਿਧਾਨ” । ਸੋਈ ਕ੍ਰਿਯਾ ਹੀਨ ਅਭਿਮਾਨ” । ਉਪਜੈ 
ਨਹੀਂ ਕਦਾਚਿਤ ਜਾਨ”॥੩੭॥ “ਪਰਾਰਬਧ ਤੇ ਹਇ ਕਿਰਮਾਨ । ਭੋਜਨ 
ਰੂਪ ਕ੍ਰਿਯਾ ਜਿਮ ਠਾਨਿ“। ਪਰਾਰਬਧ ਕੋ ਰੂਪੀਹ ਸੋਇ# । ਭੋਜਨ ਕਰੇ 
ਪੁਸ਼ਣਤਾ ਜੋਇ” ॥ ੩੮ ॥ ਸੋ ਕ੍ਰਿਯਮਾਨ ਰੂਪ ਪਹਿਚਾਨ" । ਦੇਹਿ ਸਰੁਜ- 
ਸੋਪੁਸ਼ਟ ਨ ਜਾਨ"।ਜੇ ਅਰੋਗ ਸੋ ਪੁਸ਼ਟ ਬਡੇਰੀ”” । ਤਿਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਜੁਗਤਿ ਲਿਹੁ ਹੇਰੀ"॥ ੩੯ ॥ ਹੋਇ ਕ੍ਰਿਯਾ ਜੁਤਿ ਤਨ ਅਭਿਮਾਨ । ਸੋਇ 
ਕ੍ਰਿਯਾ ਹੈ ਉਪਜਲਵਾਨ"ਤਨ ਅਭਿਮਾਨ ਨ ਗਜਾਨੀ ਧਰੈ। ਯਾਂਤੇ ਨਹੀਂ 
ਬਧ ਕੋ ਕਰੋਂ'॥ ੪੦॥ ਕਰਮ ਮਾਲ'ਸਭਿ ਕੇ ਗਰ ਪਰੀ । ਤਨ ਹੋਤਾ 
ਤਯਾਗੇ ਤਿਨ ਹਰੀ" ਬਿਨਾ ਤਯਾਗ ਤੇ ਅਨਿਕ ਕਲੋਸ਼ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ 
ਕਸ਼ਟ ਅਸ਼ੇਸ਼ ॥ ੪੧ ॥ ਯਾਂਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੌ ਬਹੁ ਬਾਰ। ਬਰਨਨ ਕੀਨੌਂ 
ਰੀਬ ਮਬਾਰ'। “ਹਉ ਵਿਚਿ ਆਇਆ ਹਉ ਵਿਚਿ ਗਇਆ। ਹਉ ਵਿਚਿ 
ਜੋਮਿਆ ਹਉ ਵਿਚਿ ਮੁਆ ॥ ੪੨॥ ਵਿੱਤਯਾਦਿਕ ਕੁਛ ਗਿਨੇ ਨ ਜਾਂਹਿ। 
`ਕਹਜੋ ਦੇਹਿ ਹੈਤਾ ਕਰਿ ਨਾਂਹਿਂ”। ਤਨ ਹੈਤਾ ਮਹਿੰ ਸਭਿ ਉਤਪਾਤ'' । 
ਦੁਖ ਪਰਾਪਤਿ ਪੁਨ ਪੁਨ ਪਛੁਤਾਤ॥ ੪੩ ॥ ਜਨਮ ਅਸੇਖ਼.ਇਸੀ ਤੇ ਧਰੈ । 

"ਓਹੀ ਕ੍ਰਿਯਮਾਨ ਹੋਰ ਰੂਪ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇਹਨ,ਭਾਵ ਕ੍ਰਿਯਮਾਨ ਹੀ ਸੈਚਿਤ ਤੇ ਪਰਾਰਬਧ ਬਣਦੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ । “ਸੇ (ਗਯਾਨੀ) ਅਭਿਮਾਨ ਹੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਿ੍ਯਾਂ ਹੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਵਊਸਦੇ 
ਤਾਂ (ਕਰਮ) ਕਦਾਚਿਤ ਉਪਜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ । “ਹੁਣ ਪਰਾਰਬਧ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਯਮਾਨ ਕਰਮ (ਜੀਵ) 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇੱਸਦੇ ਹਨ । “ਭੋਜਨ ਰੂਪੀ ਕਿਯਾ (ਜੀਕੂੰ), ਕਰੀਦੀ ਹੈ । $ਉਹ 
ਪਰਾਰਬਧ ਦਾ ਟੂਪ ਸਮਝੋ । “ਭੋਜਨ ਕੀਤਿਆਂ ਜੋ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ . । ̀ਸੇ ਤਿਯਮਾਨ ਦਾ ਰੂਪ 
ਪਛਾਣ ਲਓ । ਦਜੇ ਦੇਹ ਬੀਮਾਰ ਹੈ ਸੇ (ਭੋਜਨ ਖਾਕੇ) ਪੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਟੰਦੀ । '%ਜੇ ਅਰੋਗ ਹੈ 
ਉਹ (ਦੇਹ) ਪੁਸ਼ਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । "ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਗਤਿ ਮਮਬ ਲਓ । ਭਾਵ ਜਿਵੇ' ਰੋਟੀ 
ਖਾਣਾ ਇਕ ਜ੍ਯਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਰਾਰਬਧ ਹੈ, ਇਮ ਕ੍ਰਿਯਾ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਪੁਸ਼ਣ 
ਹੈਂਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਪੁਸ਼ਣੀ ਉਦੇ ਪਰਾਰਬਧ 'ਿਯਮਾਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ । ਪਰ ਜੇ ਰੋਗੀ ਭੋਜਨ ਖਾਏ 
ਤਾਂ ਪੁਇਫ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ ਤਿਵੇ' ਗਜਾਨੀ ਦੇ ਪਰਾਰਬਧ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਕਿਯਮਾਨ ਨਹੀਂ 
ਬਣਦੇ ਅਰਥਾਤ ਉਸਦੇ ਕਰਮ ਧਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ । "ਜੋ ਕਿਯਂ ਤਨ ਅਭਿਮਾਨ 
ਸਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੋ ਕਰਿਯ ਉਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਭਾਵ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । “ਵੋਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ, 
ਉਸ (ਗਗਾਨ) ਨੂੰ ਬੈਨ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ । "“ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ । "“ਜਿਨ ਤਨ ਹੋਤਾ ਤਸਾਗੀ ਉਸਨੋ 
ਉਹ ਮਾਲਾ ਲਾਹ ਸੁੱਟੀ ਹੈ । ੬੭] ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਵਿੱਚ । "ਕਿਹ ਹੈ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਨੇ) 
ਕਿ ਦੇਹ ਹੈਤਾਂ ਨਾ ਕਰੇ । "ਸਾਰੇ ਉਪੱਦ੍ਰਵ ਤਨ ਹੋਤਾ (₹ਹ ਅਭਿਮਾਨ) ਵਿਚ ਹਨ । 



ਰਤ ਤਰ (੫੬੦੫ ) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰ ੩੨ 

,ਐੱਪ੍ਰਮਾਨ" ਸੈਕਟ ਤੇ ਮਰੈ । ਮਮਤਾ ਆਦਿ ਬਿਕਾਰ ਅਨੇਕ । ਤਨ ਹੋਤਾ 
।ਜਨਤੀ ਅਬਿਬੇਕ॥੪੪॥ ਜਿਸ ਜਨ ਪਰ ਹੋਵੈ ਗੁਰ ਕਰੁਨਾਂ । ਤਨ ਹੈਤਾ 
'ਕੋ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਹਰਨਾ । ਤੱਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਮ ਲਿਵਲਾਵੈ । ਜਨਮ ਮਰਨ 
`ਦੁਖ ਤੇ ਛੁਫਿ ਜਾਵੈ” ॥ ੪੫॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥੇ ਪੰਚਮ ਰੁਤੇ “ਕਰਮ 
ਨਿਰਨੈ? ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨ£ਂ ਨਾਮ ਇਕ ਚੱਤ੍ਹਾਵਿੰ) ਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥੪੧॥ 

੪੨. [ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ] । 
ਚੌਪਈ॥ ਪੁਨ ਸਿੰਘਨ ਬੂਝਨਿ ਕਰੜੋ €ਕਹੋ ਰੂਪ ਅੱਗਕਾਨ੧ਮਾਯਾ ਬਹੁਰ 
ਅਇੱਦਿਆ੩; ਬੈਧਨ; 'ਮੋਖ੫ ਬਖਾਨਿ ॥੧॥ਚੌਪਈ॥ ਜਾਗੂਤ੬, ਸੁਪਨ”, 
ਸਥਖੋਪਤਿਦਤੀਨ ।ਏਹ ਅਵਸਥਾ ਕਹੋ ਪ੍ਰਬੀਨ[।ਮੁਰਛਾ ਰੂਪ੯ ਸਮਾਧਿ੧੦ 
ਕਹੀਜੈ।ਤੁਰੀਆਵਸਥਾ੧੧ਰੂਪ ਭਨੀਜੈ ॥੨॥ ਇਕ ਸਾਖੀ੧੨ਅਰੁ ਜੀਵ੧੩ 

ਜਿ ਹੋਇਜਸ ਇਨ ਰੂਪ ਬਖਾਨਹ ਸੋਇ।ਪੁਨਹੁ ਬ੍ਹਮ੧੪#ਨਿਰਨੈ ਕਰਿ 
ਲਹੋ।ਪੰਚ ਕੋਸ਼੧<ਕੋ ਰੂਪ ਸ ਕਹੋ ॥੩॥ ਪੰਦ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੁਨੇ ਸਭਿ ਕਾਨ । 
ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਤਿ ਬਖਾਨ । “ਜਿਸ ਪਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਧਰੈਂ । 
ਸੁਨਿਕੈ ਦਿਢ ਨਿਸ਼ਚੈ ਸੋ ਕਰੈ ॥ ੪॥ ਸੁਨੀਅਹਿ ਸਭਿ ਕੇ ਰੂਪ ਬਖਾਨੌਂ । 
ਗੁਰ ਕਰੁਨਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਮ ਜਾਨੋ । ਜਿਸ ਜਾਨੋਂ ਅਰ ਨਿਰਨੈ ਕਰੇ । ਜਗ 
ਸਾਗਰ ਤੇ ਸੋ ਨਰ ਤਰੇ ॥ ੫॥ ਸੈਰੈਯਾ ੬੮॥ “ਬਿਨ ਅਕਾਰ, ਬਿਨ ਜਨਮ, 
ਅਨਾਦੀ ਰਹਿ ਇਕ ਦੋਸ਼ ਝੁਹਮ ਕੇ ਮਾਂਹਿ । ਨਾਮ ਅੱਗੜਾਨ”ਲਿਏ ਖਟ 
ਸੈਗਕਾ ਇਕ ਚਿਤੌਨ ਵਜਾਪਕ੧ਵਿਚ ਤਾਂਹਿਪਚੇਤਨ-,ਸੋ ਸਬੰਧ ਈਸ਼੍ਰ- 
ਤਾ੩, ਚਤਰਬ ਸੈਗਜਾ ਜੀਵ . ਜ ਆਹਿ। ਈਸ਼ੁਰ ਜੀਵ ਵਿਭ/ਗ੫ ਪੰਚਮੋ 
ਚਿਦਾ ਭਾਸ੬ ਖ਼ਸ਼ਟਮ ਲਖਿ- ਵਾਹਿ ॥ ੬॥ ਜਿਸ ਅੱਗਯਾਨ ਬਿਸ਼ੈ ਇਹ 
ਖਟ ਹੈ' ਸੂਖਮ ਭੁਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁਇ ਨਾਂਹਿਂ । ਜਿਮ ਬਣਬੀਜ ਬਿਥੋ ਜਟ; 
ਤੁਕ”ਦਲ';ਸ਼ਾਖਾਕਾਂਡ''; ਸਹਤਿ ਫਲ ਆਹਿ। ਤਿਸਹੀ ਕੋਂ-ਅੱਬਯਾ- 
ਕ੍ਰਿਤ ਕਹੀਯਹਿ ਪੁਨ “ਅੱਬਕਤ? ਨਾਂਮ ਭੀ ਤਾਂਹਿ । ਸਾਮਯ ਅਵਸਥਾ” 
"ਬਹੁਤੇ । "ਤਨ ਹੈਤ ਏਦਾ । ਦਈ ਹੈ ਅਰਯਾਨ ਦ', ਭਾਵ ਅਬਿਬੇਕ ਤੋਂ ਤਨ੯ਤਾ; ਤਨ ਹੈਤ ਤੇੰ 
ਮਮਤਾ, ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਵਿਕਾਰ । ਵਅਗਜਾਨ ਦੈ ਲੱਛਣ ਦੇਂਲੋਂ “ਪਿਛੇ ਕਹੇ ਦਾ) ਨਾਮ ਅਗਜਾਨ 

ਰੈ। ਇਸ ਅਗਜਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਛੇ ਛੇ ਮੈਗਜਾਂ (ਹੇ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਯਬਾ-) ਵ:ਪਕ ਦੈਤੇਨ 

ਇਕ ।$ਭਾਵ ਸੁਖਮ ਰੂਪ ਟੋਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਗਣਦੇ ਨਹੀਂ । “ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਛਿੱਲ । 'ਪਾੱਤੇ । 

<ਟਾਹਣੀਆਂ । '”ਫਾਹਣੇ । "ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਤ ਰਜ ਤਮ ਤ੍ਰੋਏ ਗੁਣ ਬ੍ਰਾਬਰ ਹੋਣ 
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾਂ ਹੋਵੇ।ਮੈਸ: ਮਾਮਜਾਵਸਥਾ] #ਪ:=ਪੁਨ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ । 



ਸੀ ਫੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । (੫੬੫੬) . ਦੁਤ ੫ । ਅੰਜੂ ੪੨, 

ਪ੍ਰਥਮ ਇਹੀ ਹੈ ਬੇਦਨ ਆਦਿ ਮੈਤਸਭਿ ਪ੍ਰਾਹਿੰ ॥੭॥ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤਮਕਾ'" 
ਸਾਮਕ ਅਵਸਥਾਂ ਚੇਤਨ ਭਾਸ ਸਹਿਤ ਪਹਿਚਾਨ, । ਹੋਇ ਵਿਕਾਰ ਅਵ- 
ਸਥਾਂ ਤਿਸਕੀ ਪ੍ਰਿਥਕ ਪ੍ਰਿਥਕ ਬਨ ਤੈਂ ਗੁਨਵਾਨ । ਸਤਹਰਜ;ਤਮ ਗੁਣ 
ਸੁੱਧਾਸੁੱਧ ਇਹ ਚਿਦਾਭਾਸ ਜੁਤਿ ਲਿਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨਹੁੰ ਸਿੱਖ ਸੋ “ਮਾਯਾ? 
ਲਖੀਅਹਿ, ਸਮੁੜਿ ਰਿਦੈ ਸਭਿ ਕਰਹਿ ਬਖਾਨ ॥ ੮ ॥ ਸਾਮ 
ਅਵਸਥਾ ਚਿਦਾਭਾਸ ਲੈ ਭਈ ਬਿਕਾਰਾਵਸਥਾ ਸੋਇ। “ਸ਼ੁਧ ਸੱਤ ਲੋ 
ਮਾਇਆ ਜਿਮ ਭੀ ਮਲਿਨ ਸੱਤ੍ਰ ਮੁਖ ਤ੍ਰੰ ਗੁਣ ਜੋਇ/ਤਿਸ ਕੌ ਕੌ ਲਏ£ਅਵਿੱ 
ਦਯਾ? ਜਾਨਹੁ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਸ਼ੀ ਹੋਇ“ ।੬ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਬਿਰਤਿ 
ਜਬਿ ਉਪਜੀ ਅਹੈਬ੍ਹਮਾਸ਼ਮਿ ਦ੍ਰੋਤ ਨ ਕੋਇ॥੯॥ਦੋਹਰ॥ਬਿਰਤ ਅਖੰਡਾ- 
ਕਾਰ ਅਸ €ਵਿੱਦਯਾ' ਨਾਮ ਸੁਜਾਨ” । ਕਾਰਣ ਕਾਰਜ ਭੇਦ ਤੇ ਦੁਬਿਧਾ 
ਹਾਨ ਅੱਗਜਾਨ£ ॥ ੧੦ ॥ ਚੌਪਈ॥ "ਤਨ ਇੰਦੀ, ਮਨ, ਪ੍ਰਾਣ, ਅਨਾ- 
'ਤਮ'"। ਇਸ ਸੈਘਤ ਵਿਥੈ ਝਧਿ ਆਤਮ””। ਧਨ? ਇਹੀਂ, ਸਦਾ ਦੁਖ 
ਕਾਰਟ।ਅਹੇ ਦੇਹ,ਲਖਿ ਕਗੰਹ ਉਚਾਰਣ'$ ॥੧੧॥ ਦੋਹਰਾ ॥ '$ਅੱਭਯਾਸੈ 
ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕੌ ਮਿਟਹਿ ਦੇਹਿ ਅਭਿਮਾਨ । ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਮਯ 
“ਮੁਕਤਿ? ਸੁਜਾਨ ਸੁਜਾਨ ॥੧੨॥ ਸ਼੍ਰੋਯਾਵੰ੮। '“ਅੱਧਯਾਤਮ ਗੋ ਰੂਪ ਚਤਰ- 
ਦਸ, ਇਤ ਬਿਖਯ ਅਧਭੂਤ ਸੁਜਾਨ । ਇਨਹੁੰ ਦੇਵ ਅਧਿਦੇਵ 

"ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । “ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ । ੧੨. ਮਾਯਾ ਤੁਰੀ) ਸਤ, ਰਜ, ਤਮ ਤ੍ਰੇਏ ਗੁਣ 
ਨਾਲ਼ ਲਏ ਹੋਏ (ਆਪਣੇ) ਸ਼ੁਧ ਸ਼ੁਧ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਿਦਾਭਾਸ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ' ਕਹਿਲ= 
ਉੱਦੀ ਹੈ । $ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਯਾ ਸਮਥੋ । ੧ ੩, ਅਵਿਦਯਾ ਦਰੀ ) ਸਤ੍ਹ ਆਦਿ ਦੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਮਲਿਨਤਾ ਮੂੰਖ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵਿਦਗਾ ਜਣੋਂ ਉਹ ਅਵਿਦਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ੧(ਹੁਣ ਵਿਦਨਾ ਦਾ ਸਟੂਪ ਕਹਿਣਗੇ ਜੋ ਅਵਿੱਦਤਾ _ਨਾ£ਕ ਹੈ)। 
“ਅੰਤਹਕਰਨ ਵਿਚ ਜਦੋਂ “ਅਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮਿੰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉਪਜ ਪਈ ਫਿਰ ਦ੍ਰੇਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 
ਰਹਿੰਦੀ । “ਐਸੀ ਅਖੰਡਾਕਾਰ ਇ੍ਤੀ ਦਾ ਨਮ ਵਿਦ੍ਯਾ ਜਾਣੋ । ਇਸ ਵਿਦਯਾ ਨਾਲ ਦੋ ਤਟ 
ਦਾ ਅੱਗਜਾਨ-ਕਾਰਣ ਤੇ ਕਾਰਜ-ਟੂਪ ਨ£਼ਣ ? ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ੯%(੮ਣ £ਧਨ ਦਾ ਟਰਪ ਚਲਿਆ 
₹ਇਹ ਅਨਾਤਮਾਂ ਹਨ । "ਇਨ ਦੇ ਸ ਦਾਇ ਵਿਚ ਜੋ ਆਤਮਾ ਏੱਧੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵ ̀  ਜੋ 
ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝਣਾ ਨੈ । "ਵਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲਖਕੇ ਉਾਰਦਾ ਹੈ ਹੈ ( ਕਿ 

ਦੇਹ ਹਾ) । ੬ ਹੁਣ ੫. ਮੁਕਤ ਟੁਰੀ )। "“(੬. ਜਾਗਤ ਚਲੀ) । ਪ੍ਰਜਾਯ ਲਈ ₹£ 
ਜਗ ਸਫੇ ਤੇ ਔਕ ੧. #ਪਾ:=ਆਂਦਿ ਅੰਤ 1 ___7ਪਾ:--ਇਨਕੇ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੬੫2) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੱਸੂ ੪੨, 

ਚਤਰਦਸ, ਬਕਾਲੀ”ਂ ਫੁਰਹਿੰ ਭਾਵ ਬਿਦਮਾਨ। ਸੁਖਪਤਿ ਸੁਪਨ ਅਭਾਵ, 

ਫਰੈਗਨ ਮੂਰਤਿ ਬਯਸ਼੍ਸਮਸ੍ਰ੍ ਪਛਾਨ'ਵਰੈ ਸਰਬਸਾਖੀ ਮਹਿ “ਜਾਗੂਤਿ 

ਵਿਸ਼ੂ ਅਭਿਮਾਨੀ ਕੀ? ਲਿਹੁ ਮਾਨਿ” ॥ ੧੩॥ “ਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨ ਬੂਲ 

ਵਿਖਯਨਹਿ ਸੁਖਪਤਿਕੋ ਅਭਾਵ ਜਿਸਮਾਂਹਿ”“ਜੇ ਚੌਦਹਿ ਅੱਧਜਾਤਮਾਦਿ 

ਕੀ ਰਹਤਿ ਸਮੱਗੂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਾਂਹਿ । ਅਵਿੱਦ੍ਯਾ ਮਯ ਸੂਖਮ ਵਿਵਹਾਰ ਜੁ 

ਫੁਰੈ ਅਮੂਰਤਿਸਾਖੀ ਮਾਂਹਿ“ਤੈਜਸਅਭਿਮਾਨੀਕੀ”ਜਾਨਹੁ“ਸੁਪਨਾਵਸਥਾਂ' 

ਕਹੀਯੈ ਤਾਂਹਿ॥੧੪॥#ਸਮੱਗੂ ਵਾਸ਼ਨਾਮਯ ਜੁ ਅਮੁਰਤਿ ਸਰਵ ਅਵਿੱਦਯਾ 

ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ । ਕਾਰਣ ਦੇਹ ਅਵਿੱਦਤਾ ਮਹਿ ਏ ਭਏ ਲੀਨ ਸੁਖਮਤਾ 

ਸਾਗਸਾਖੀ ਗਕਾਨ ਰਹਜੋ ਸਨ? ਮਾਤ੍ਰੰ “ਗ ਅਭਿਮਾਨੀ ਕੀ” ਨਿਰਧਾਰ। 

ਇਹ “ਸੁਖਪਤੀ ਅਵਸਥਾ” ਲਖਿ ਸਿਖ” ਤੀਨਹੁੰ ਭਲੀ ਭਲੋ ਉਰ ਧਾਰਿ 

॥ ੧੫॥ ਦਜਾਗੂਤਿ ਮਹਿੰ ਕਿਸ ਕਾਰਣ ਤੋ ਕਿਤ ਲਗਹਿ ਚੋਟ ਜਹਿੰ 

<ਚੌਦਾਂ ਇੰਦੀਆੰ ਦੇ ਸਮੁਦਾਯ ਨੂੰ ਅਧਯਾਤਮ ,ਕਟਿੰ ਦੇ ਹਨ),ਇਹ; ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬੀ ਇਤਨੇ (ਭਾਵ 

੧੪) ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਅਧਕੂਤ' ਜਾਣੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਬੀ ੧੪ ਹਨ ਉਹ ਨੂੰ “ਅਧਿੰਦੇਵ” 

ਜਾਣੋ(ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ)੪੨ ਪਰਤੱਖ ਦੁਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਸਖੋਪਤੀ ਤੇ ਸ੍ਪਨ ਦਾ ਅਭਾਫ ਹੈ 

ਜਿਸ ਵਿਚ ਵ੍ਯਸ਼ਟੀ ਤੇ ਸਮਸ੍ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਸਫੁਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ [ਬਜਸ਼ਟਿ 

=ਪੂੀਤ ਏਕਤਾ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਤਾ । ਸਮਸ਼ਟਿ=ਸਮੁਦਾਇ; ਸਮੂਹ] । ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ 

ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਸਫੁਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਗ੍ਰਤ ਅਵਸਬਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼੍ਹ ਅਭਿਮਾਨੀ 

ਦੀ ਜਾਗਤ ਅਵਸਥਾ ਆਖਦੇ ਹਨ [ਸਾਖੀ=ਦ੍ਰਿਸਹਾ, ਅੰਦਰਲਾ, ਨਿਰਲੇਪ ਦੇਖਣਹਾਰ । ਵਿਸ਼ਵ 

ਅਤਿਮਾਨੀ=ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵੈਠਕੇ ਵਿਸ਼ਵ (ਜਗਤ ਨੂੰ) ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀਵ ਦਾ ਨਾਮ 

ਵਿਸ਼੍ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਜਾਗ੍ਰਤ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਗਦਾ ਹਾਂ, 

ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਤ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨੀ ਕਟਿੰਦੇ ਹਨ]। ੧(੭ ਸੂਪਨ ਚਲਿਆ:=) 

ਓਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਨਾ ਸਬੂਲ ਸਰੀਰ ਨਾਂ ਸਬੂਲ ਵਿਸ਼ੇ ਸ₹ਰਨ) ਟੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਖੋਪਤੀ 

ਦਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਭਾਵ ਹੈ । “ਜੈ ਪਿਛੇ ੧੪ ਅਧਯਾਤਮ ਆਦਿਕ (ਭਾਵ ੪੨) ਕਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਅ ਵਾਸ਼ਨਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਓਥੇ ਜੋ “ਸਾਖੀ” ਨੂੰ ਅਵਿੱਦਜਾ ਮਈ ਦੂਖਮ 

ਅਮੂਰਤ ਵਿਵਹਾਰ ਫੁਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਨ ਅਵਸਬਾ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਸਬਾ ਤੇਜਸ 

ਅਤਿਮਾਨੀ ਦੀ ਜਾਟੋ । 5(੮. ਸਈਂਪਤੀ ਟੁਰੀ) । “ਸੱਤਕ । "ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਟੂਪ ਜੇ 

ਅਮੂਰਤ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਵਿੱਦਨਾ ਦਾ ਸਰਬ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, (ਇਹ) ਕਾਰਨਦੇਹ ਰੂਪੀ 

ਅਵਿੱਦਨਾ ਵਿਚ ਸੂਖਮ ਦੋਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਲੀਨ ਹੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਤ= ਮਾੜ੍ਰ ਦਾ ਗਜਾਨ 

ਸਾਖੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ “ਸਖੋਪਤੀ! ਅਵਸਬਾ_ਲਖ ਹੇ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਅਵਸਥਾਂ ਪ੍ਰਾਗ ਅਭਿ- 

ਮਾਨੀ ਦੀ ਹੈ । ₹ ੯. ਮੂਰਛਾ ਦੱਲੀ)। “ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਮੱਸੂ ੪੪, ਅੰਕ ੧੨ ਤੋਂ ੧੫ । 



£& 
ਿ- 

।। ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੬੫੮ ) ਰਤ ੫। 

ਮਰਮ ਸਥਾਨ । ਕਿਥੋਂ ਰੋਗ; ਕੈ ਅਪਰ_ ਹੇਤ ਹੁਇ, ਜੌ ਲੋ ਅਚੇਤ 
'ਮਹਾਂਨ" । ਤੌਲੋਂ ਸਾਖੀ ਕੋਰ ਅਵਾਂਤਰ ਵਿੱਸ਼੍ਹ ਅੰਭਿਮਾਨੀ ਆ 1 
ਕਹੈਂ “ਮੂਰਛਾ? ਕੋ ਸਰੂਪ ਇਹ, ਜਾਵਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਨ ਕੋ ਹਾਨ॥ ੧੬ ॥ 
'ਤ੍ਰਿਪੁਟੀ ਗਕਾਤਾ ਗਯਾਨ ਗੇਯ ਜਹਿੰ ਭਾਸੈ ਬ੍ਹਮ ਭਾਵ ਕੋ ਲੀਨ । ਤਿਹ 
“ਸਮਾਧਿ ਸਵਿਕਲਪਕਹਤਿਹੈਂ,ਜਹਿਂ ਭ੍ਰ੍ਪੁਟੀ ਵਿਕਲਪ ਵਿਹੀਨ । ਇਕ 
ਬ੍ਹਮ ਭਾਵ “ਸਮੇਤ ਸਮਾਧੀ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਤਿਹ ਕੌ ਮਨ ਢਚੀਨ'। ਵਿੱਸੂ 
ਅੰਭਿਮਾਨੀ ਕੀ ਸਾਖੀ ਮਹਿੰ ਦੁਇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹੈਂ ਪ੍ਰਬੀਨ$ ॥ ੧੭ ॥ 
“ਸਮਾਧਿ; ਮੂਰਛਾ; ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ, ਸਭਿਨਿ ਪਕਾਸ਼ੈ ਭਾਵਾਭਾਵ । ਨਿਜ 
ਅਨਸੂਤ ਸੰਭਿਨਿ ਮਹਿ ਦੇਬੈ;ਹਉ' ਹੀ ਪਿਖਨਹਾਰ ਉਰ ਲਯਾਵ। ਜਾਗੂਤਿ 
ਬੂਲ ਬਿਰਤਿ ਸੋਂ ਮਿਲਿਕੈ ਸੁਪਨੇ ਸੂਖਮ ਬਿਰਤਿ ਮਿਲਾਵ।ਬਿਰਤਿ ਅੰਵੇਂ 
ਦਯਾ ਸੁਖਪਤਿ ਮਹਿ ਮਿਲਿ ਪਿਖਹਿ ਜੁ “ਤਰੀਯਾਵਸਬਾ” ਗਾਵ ॥੧੮॥ 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਨਿਰਵਿਕਲਪਤਾ ਤੇ ਰਹਤਿ ਸਭਿ ਮਹਿੰ ਮੋਹਿ ਸਰੂਪਾਂ। ਤੁਰੀਯਾ- 
ਵਸਥਾ ਜਾਨੀਏ ਤੁਰੀਯਾ ਤੱਤ ਅਨੂਪ” ॥ ੧੯॥ ਸ੍ਰੋਯਾ ਵਦ ॥ "ਜਾਗਤ 

- ਆਦਿ ਸਮਾਧਿ ਅੰਤ ਲੋ ਤ੍ਰਿਧਾਭਿਮਾਨੀ ਮਲਿਨ ਸੁ “ਜੀਵ””। ਤੁਰੀਯਾ 

"(ਗਲ ਕਿ) ਜਦ ਤਕ ਬਹੁਤ ਬਹੋਸ਼ ਰਹੇ । “ਤਦ ਤਕ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿਚ (ਇਹ ਸਫੁਰਨ ਹੋ ਰਹੀ 
ਹੈ) ਇਸਦਾ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬੀ ਵਿਸ ਹੈ।ਭਾਵ ਜਦ ਤਕ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ॥੧(੧੦. ਸਮਾਧੀ ਤੁਰੀ) । 
“ਜਿੱਏੇ ਏਹਮ ਭਾਫ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਿਪੁਟੀ ਅਰਥਾਤ ਗਯਾਤ ਗਿਆਨ ਰੈਯ ਭਾਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 
ਸਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਪਰ) ਜਿੱਥੇ ਦਿ ਪੁਟੀ ਵਿਕਲਪ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਇਕ <ਹਮ 
ਭਾਵ ਮਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਮਨ "ਵਿਚ ਸਮਬ ਲੋ। ੬ਸਾਖ੍ਹੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼੍ 
ਅਭਿਮਾਨੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਬੀਨ । ਲਾ ਤੂਰੀਆ 
ਚੱਲੀ) । ਦਮੂਰਛਾ,ਸਮਾਧੀ,ਦ੍ਰੈ ਅਵਸਬਾ ,ਜਾਰਤ, ਪਨ, ਸਖੋਪਤਿ; ਸਭਨਾਂ,ਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਕਾਸ ਤੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦੇਖੇ ਤੇ ਅ; ਭਵ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ 
(ਸਭ ਦਾ) ਦੇਖਣਹਾਰ ਹਾਂ/ਜਾਰਤ ਵਿਚ ਸਦਲ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ, £ੁਪਨੇ ਵਿਚ ਨੂਖਮ 
ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ,ਸਖੋਪਤੀ ਵਿਚ ਅਵਿਦਗਾ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ, (ਭਿ ਨੂੰ) ਜੋ ₹ਏ, 
ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੀਆਂ ਅਵਸਬਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ੯ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਟੂਪ ਹੈ । "ਇਹ 2 ਠੀਆ 
(ਅਵਸਥਾ ਜਾਣੋ,ਨਹੀ' ਨਹੀ ਇਹ ਤਾਂ) ₹ ਮਿਸਾਲ ਤੇਂ= ੨ (ਯਥਾਰ£) ਜ ਹੈ । “ਬਕ, ੧੩,ਜੀਵ 

ਤੇ ਸਾਖੀ ਟੁਰੇ) । ""ਜਾਗ੍ਰਤ 2“ ਆਦਿ ਲੋਕੇ ਸਮਾਧੀ ਦੋ ਸੰਤ ਤਕ ਤੈ 7 ਦਰ (ਸਰੀਰਾਂ) ਦਾ 
ਅਭਿਮਾਨੀ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਜੀਵ ਹੈ, (ਪਰ ਇਹ ਜੀਵ ਦ) ਮਲਿਨ ਸਰੂਪ ਹੈ/ 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਚਜ । ( ੫੬੫੯) _253 ਰਿਤੁ ੫ । ਅਸੂ ੪੨. 

"ਜਾਗਿਤਾਦਿ ਸਭਿਹਿਨਿ ਕਹੁ ਅਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਸਾਖੀ ਥੀਵ । ਸੋ ਸਰੂਪ ਹੈ 
ਸੁੱਧ ਜੀਵ ਕੋ ਬ੍ਹਮ ਰੂਪ ਲਖਿ ਆਨੰਦ ਸੀਵ'। ਤੁਰੀਆ ਸਾਖੀ ਸਾਖੀ 
ਤੁਰੀਆ ਯਾਂਤੇ ਦੋਕ ਰੂਪ ਲਖਿ ਲੀਵ॥੨੦॥ ੩ਈਸ਼ੁਰ, ਬ੍ਹਮਾਂ, ਬਿਸ਼ਨ; 
ਰੱਦ ਕਹੁ ਮੂਰਤਿ ਧਾਗੇ ਤ੍ਰਿਧਾ ਅਨ੍ਹਘ ਬ੍ਹਮ ਸਰੂਪ ਸੁ ਤੁਰੀਯਾ ਜੀਵਹਿ 
ਈਸ਼ੁਰ ਤੁਰੀਯਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪਈਸ਼ੁਰ ਜੀਵਏਕ ਮਜਾਨਹੁ ਦ੍ਰੈਤੁਰੀਯਾ 
ਹੀ ਇਨਕੋ ਰੂਪਾਂ । ਸਾਖੀ ਕੋ ਸਰੂਪ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਨ 
ਸੁਖ ਰੂਪ” ॥੨੧॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਹ ਸੋਂ ਮਿਲੋ ਨਹਿ ਨਯਾਰੋ ਨਹਿੰ 
ਕਿਹ ਸਾਥ । ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸੋ ਝਹਮ ਹੈ ਉਰ ਜਨਾਇ ਗੁਰ ਨਾਬ॥੨੨॥ 
ਬ੍ਹਮ ਰੂਪ ਆਨੰਦ ਹੈ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸੋ ਬ੍ਹਮ ਰੂਪ । ਜਿਸ ਜਾਨੋ ਬੈਧਨ ਕਟੈਂ 
ਮਿਟਹਿ ਅੰਧ ਤਮ ਕੂਪ ॥੨੩॥ ਸ਼ਰੋਯਾ ੬੮॥ “ਇਸ਼ਟ? ਕਹੈਂ ਪ੍ਰਿਯ ਬਸਤੁ 
ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀਸ ਇਹੀ ਪੰਛੀ ਕੋ ਜਾਨ।ਸੋ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਲਖਿ “ਮੋਦ” ਦਹਿਨ 
ਪਰ; ਭੋਗਨ ਰ੍ਰੇ “੍ਰਮੋਦ? ਪਰ ਆਨ । ਹੋਨਿ “ਅਨੰਦ ਸਰੂਪ ਕੋਸ਼” ਕੋ; 
“ਬ੍ਹਮ) ਪੂਛ ਲਖੀਯਹ ਧਿਸ਼ਟਾਨ । ਬ੍ਹਮ ਅਵੈਵ ਭਯੋ ਨਹਿੰ ਸ਼ੈਕਹੁ 
ਆਸ਼੍ਰਿਤ ਤੇ ਕਹਿ ਪੁੰਛ ਸਮਾਨ“॥੨੪॥ ਦੋਹਰਾ ॥ <ਕਾਰਣ ਇਹੀ ਸਰੀਰ ਹੈ 

“ਤੁਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਆਦਿ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵ ਦਾ ਸ਼ੁਧ ਸਰੂਪ 
-ਹੈ, ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਧੀ ਟੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਨੰਦ“ ਆਸੀਵ= 
ਆਨੈਂਦ (ਰੂਪ) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । (ਅ) ਆਨੌਦ--ਸੀਮਾ=ਆਟੰਦ ਦੀ ਹਦ, ਪੂਰਨ ਆਟੰਦ] । “ਲਖ 
ਲਓ। ੧ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਟੂ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਤਿੰਨੇ ਉੱਤਮ ਮੂਰਤੀਆਂ ਈਸ੍ਰ ਦੀਆੰ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਵੇ“ ਜੀਵ 
ਦਾ ਤੁਰੀਆਂ ਸਟੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਹੈ ਤਿਵੇ' ਈਸ਼੍ਰਰ ਦਾ ਬੀ ਤੁਰੀਆਂ ਸਟੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਹੈ। ਸਉ 
ਈਸ੍ਰ ? ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਾਣੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਟੂ੫ ਇਕੋ ਤੁਰੀਆਂ ਹੀ ਹੋਇਆ । ਸਾਖੀ ਦਾ 
ਜੋ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸੂਪ ਹੈ ਸੋਈ £ਖ ਟੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਣ । (੧੫, ਟੁਣ ਕੋਸ਼ ਚੱਲੇ, ਪਹਿਲਾ 
ਕੋਸ਼ ਆਨੰਦਮਯ ਟੁਰਿਆ, ੯ਛੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਣਨ _ਕਰਨਗੇ:-) । “ਇਸ਼ਟ ਪਿਆਰੀ 
ਵਸਤੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ (ਦੇ ਆਫੈਦ) ਨੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪੰਖੀ ਦਾ ਸਿਰ ਸਮਝੋਂ, ਉਸ 
(ਇਸ਼ਟ ਵਸਤੁ ਦੀ) ਪ੍ਰਾਪਤੀ (₹ ਆਟੰਦ) ਨੂੰ ਹਦ (ਕਟਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ) ਪਛੀ_ਦਾ ਦਹਿਨਾ ਪਰ 
ਸਮ, (ਪਰਾਪਤ ਇਸ਼ਟ ਵਸਤੂ ਦ) ਟੋਗਣ (ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ) ਪ੍ਰਮੋਦ ਕਟਿੰਦੇ ਹਨ, ( ਇਸ ਨੂੰ ) 
ਦੂਸਰਾ ਇੰਭ (ਸਮਏ) । ਆਟੋ ਦਮਯ ਫੋਸ਼ ਦਾ ਸਰੂਪ (ਪੂਰਾ) ਟੋਣ ਵਿਚ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ 
-ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਛ ਜਾਣੋਂ । ਇਹ ਸ਼ੈਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ <ਹਮ ਔਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਸ਼ਰਾ 
ਦੁਪ (ਅਧਿਲ਼ਠਾਨ) ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਛ ਦੇ ਤੁੱਲ ਕਿਹਾ ਹੈ। $ਇਕ ਜੀਵ ਦਾ ਇਹ 
“ਵਕਸ਼ਰ ਕਾਰਣ ਸਰੀਰ” ਹੋ ਤਿਵੇ' ' ਈਸ਼ਰ ਦਾ( ਇਕ ) “ਸਸਸ਼੍ਹਟੀ ਕਾਰਣ ਸਰੀਰ? ਹੈ; ਜੇ 
ਸਾਰਿਆਂ (ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਾਂ) 3 ਅੰਦਰਲਾ ਹੈ । #ਪਾ:-ਦ੍ ਕੋ ਤੁਰੀਆ ਹੀ ਅਨੁਰੂਪ । 



੭1 ਰਚ ਪ੍ਤਾਂ੫ ਮੂਰਜ । ( ੫੬੬੦ ) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰਸੂ ੪੨. 

ਬ੍ਗੰਸ਼੍ ਜੀਵ ਇਕ ਕੋਗਤਿਮ ਸਮੰਸ਼ਿ ਹੈ ਈਸ਼ੁ ਕੋ ਅੰਤਰ ਸਭਿ ਤੇ ਹੇਰਿ” 
॥੨੫॥ ਇਸ ਉਪਰ ਤੋ ਕੋਸ਼ ਜੋ ਜਾਨੋ ਲਿੰਗ ਸਰੀਰ। ਬਯਸ੍ਿ ਜੀਵ ਕੋ ਏਕ 
ਹੈ ਸਮਸ਼ਿ੍ ਈਸ਼ ਕੋ ਧੀਰਾ॥੨੬॥%ਕੋਸ਼ ਅੰਨਮਯ'ਵਹਿਰਕੋ ਜਾਨਹੁਸਕਲ 
'ਸਰੀਰ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਬਾਹੂ ਬਾਹੁ ਦੈ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਥਿਰੈ ਜਹਿੰ ਧੀਰ" ॥ ੨੭ ॥ 
ਰੌਪਈ॥ ਪੰਚ ਕੋਸ਼ ਪੰਛੀ ਪੰਚ ਕਹੇ । ਬੀਚ ਬੇਦ ਕੇ ਸੈਤਨਿ ਲਹੇ। "ਪੰਚ 
ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ; ਪੰਚ ਪ੍ਰਾਨ । “ਕੋਸ਼ ਪ੍ਰਾਣਮਯ” ਜਾਨ ਸੁਜਾਨ“॥੨੮॥ “ਏਕ 
ਪ੍ਰਾਣ ਕੀ ਚਾਰਹੁੰ ਪੌਣ । ਸਿਰ ਇਕ ਪਰ ਦੋ ਪੂਛ ਇਕ ਤੌਨ" । ਕਰਮ 

ਇੰਦਰੀਆਂ ਮਨ ਕੈ ਸਹਤਿ(ਕੋਸ਼ ਮਨੋਮਯ”ਇਸ ਕੋ ਕਹ ਤ“॥੨੯॥ ਗ਼ਿਰਾਂ 
ਬੈਖਰੀ? ਇਸ ਕੋ ਸਿਰ ਹੈ। ਪਸ਼ਕਤੀ,ਮਧਮਾਜੁਗੇ ਪਰ ਹੈਂ”। ਪਰਾ ਪੂੰਛ" 

ਇਹ ਜਾਨ ਸ਼ਜਾਨ । ਭਯੋ ਬਿਹੈਗਮ ਇਸੀ ਬਿਧਾਨ'॥੩੦॥ਪੰਚਹੁੰ ਇੰਦੈ 
ਗਜ਼ਾਨ ਸੁਹਾਇ” । ਔਰ ਖਸ਼ਟਮੀ ਬੁੱਧਿ ਮਿਲਾਇ । “ਕੋਸ਼ ਬਿਗਮਾਨ 

ਮਥ? ਦਹ ਜਾਨੋ। ਤਿਨ ਸਮ ਇਹ ਪੰਛੀ ਪਹਿਚਾਨੋ ॥ ੩੧॥ ਤੀਨ ਕੋਸ਼ 
ਜ ਕਰੇ ਬਖਾਨ। ਦ ਹੈਂ' ਲਿੰਗ ਸ਼ਰੀਰ ਪਛਾਨ । ਪੰਚਹੁਂ ਕੋਸ਼ ਰੁ” ਤੀਨ 

ਸਰੀਰ । ਬਰਨਨ ਕਰੇ ਲਖਹੁ ਉਰ ਧੀਰ॥੩੨॥ ਸਤਿ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ 
ਸਰੂਪਸੂਖਮ ਤੇ ਸੂਖਮ ਅਨਰੂਪ"। ਇੰਦ ਯ ਬੂਲ ਬਿਸ਼ੈ ਕਿਮ ਹੋਇ” ?। 
ਬੁਧਿ ਸੂਖਮ ਤੇ ਲਖੀਏ ਸੋਇ॥੩੩॥ ਤਿਸਕੇ ਢਿਗ ਵਰਤੀ ਬੁਧਿ ਏਕ'“। 
੧ੰਜਾਯ ਪਿੱਛੇ ਆ ਦੁਕਾ ਹੈ“ਇੰਸ ਦੇ ਉਪਰ ਤੋ ਕੋਸ਼ ਜੇ ਹਨ,ਓਹ ਲਿੰਗ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿਚ ਜਾਟੋ। 

ਵਯਸ਼ਟੀ ( ਲਿੰਗ ਸਰੀਰ ) ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਸ੍ਰੀ ( ਲਿੰਗ ਸਰੀਰ ) ਈਸ਼ਰ ਦਾਂ ਹੈ, ਹੇ 

ਦਾਨਿਓ' ! ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਨਮਯ ਕੋਸ਼ ਜਾਣੇ ( ਪੰਛੀ ਦੇ ) ਸਿਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰ, 

ਪਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਧੜ ਪੰਛੀ ਦੀ ਪੁਛ (ਦੀ ਥਾਵੇਂ) ਹੈ । [ ਥਿਰੇ ਜਹਿੰ=ਜਿਸ 

ਨਾਲ ਇਸਥਿਤ ਹਨ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ? ਬਾਕੀ ਦਾ ਧੜ । ਪ੍ਰਿਫ਼ਟ=ਪਿੱਠ, ਪੂਛ ] । 

੧ਪੌਜ ਕਰਮ ਇੰਦ੍ਰੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਣ, ਇਸਨੂੰ ਹੇ ਸੁਜਾਨ!ਪਰਾਣਮਯ ਕੋਸ਼ ਜਾਣ । “ਇਕ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀਆਂ 
ਚਾਰ ਪੌਣਾਂ (ਜੋ ਹਨ ਉਹੀ) ਇਕ ਸਿਰ ਹੈ, ਦੇ ਪਰ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਪੂਛ ਹੈ । $(ਮਨੋਮਯੇ ਕੋਸ਼ 

ਦੇੱਲਿਆ>-)ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੋਮਯ ਕੋਸ਼ ਆਖਦੇ ਹਨ । “ਬੈਖਰੀ 
ਬਾਣੀ । 'ਦੋਵੇ' ਖੰਭ ਹਨ।ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਪੂਛ ਹੈ।'?ਇਸ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੀ ਪੰਛੀ(ਦਾ ਰੂਪਕ) 

ਹੋ ਗਿਆ । "ਪੰਜ ਗਯਾਨ ਇੰਦੇ । “ਅਰ । “੩ਦਾਨਿਓ ! ਦਿਲ ਵਿਚ ਸਮਝੇ, ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ 

ਹਨ । [ਸੂਚਨਾ:-ਪਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ' 

ਐਉਂ' ਹੈ-ਅੰਨਮਯ ਕੋਸ਼, ਪ੍ਰਾਣਮਯ ਕੋਸ਼, ਮਨੋਮਯ ਕੋਸ਼, ਵਿਗਜਾਨਮਯ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਆਨੰਦਮਯ 

ਕੋਸ਼, ਤੇ ਸਰੀਰ ਤਿੰਨ ਇਹ ਹਨ:-ਸਬੂਲ, ਸੂਖਮ ( ਲਿੰਗ ) ਤੇ ਕਾਰਣ ]। "”ੰਫੂਪ ਰਹਿਤ । 
੧੫ਸੂਲ ਇੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀਣੂੰ ਬਣੇ ਭਾਵ ਓਹ ਕੀਕੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਖ ਲੋਣ । "ਭਾਵ 
ਆਤਮਾ ਦੇ ਨੇਕੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਏਧੀ ਹੈ। - 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ (੫੬੬੧) ___ਰਹਤ੫। ੧੪੩, 

ਯਾਂਤੇ ਇਹ ਲਖਿ ਸਕਹਿ ਬਿਬੇਕ” । “ਰਚਜੋ ਜੁ ਮਨ ਕੋ ਮਹਿਦ ਪ੍ਰਵਾਹ । 

ਕਰਯੋ ਵਹਿਰ ਕੋ ਅੰਤਰ ਨਾਂਹਿ'॥ ੩੪॥ ਤਿਮ ਇੰਦੈ ਜੋ ਪੰਚਹੁੰ ਗਕਾਨ । 
ਇਲ ਕੋ ਭੀ ਕਿਯ ਵਹਿਰ ਪਯਾਨ”।ਪੰਚਹੁੰ ਵਿਸ਼ੈ ਵਹਿਰ ਕੋ ਗਹੈਂ£ । 

ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨ ਣੋ ਨਹਿ ਲਹੈਂ“॥੩੫ਮਨ ਸਵਧਾਨ ਹੋਇ ਇਨ ਪ੍ਰੇਰੈ। 

ਪ੍ਰੇਰਤਿ ਕੋ ਹਟਿ ਕਰਿ ਨਹਿੰ ਹੇਰੈਂ= । ਮਨ ਸੂਖਮ ਇੰਦ ਹੈਂ ਬੂਲ । ਯਾਂਤੇ 
ਇਨਕੋ ਬਿਸ਼ੈ ਨ ਮੂਲ” ॥ ੩੬॥ ਤੈਸੇ ਮਨ ਕੋ ਬਿਸ਼ੈ ਨ ਆਤਮ”। ਜਾਨ 
ਸਕੈ ਨਹਿ ਅਹੈ ਅਨਾਤਮ'ਸੂਖਮ ਆਤਮ; ਮਨ ਹੈ ਬੂਲ । ਨਹੀਂ ਜਾਇ 
ਤਿਸ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਭੂਲ'।੩੭॥ਪੰਚਹੁ ਇੰਦੈ ਮਨ ਖਸ਼ਟਮ ਹੈਵਹਿਰ ਮੁਖੀ 
ਇਹ ਕਰੇ ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ''ਯਾਂਤੇ ਹਤਿ ਹੋਏ ਇਸ ਰੀਤਿ"”। ੜ੍ਰਿਪਤਹਿ ਨਹੀਂ 

ਧਾਵਤੇ ਨੀਤਿ ॥ ੩੮ ॥ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪਰੇ। ਅੰਤਰਮੁਖੀ 
ਨ ਬ੍ਰਿਤ ਕੋ ਕਰੇ । ਜਿਸ ਤੇ ਥਿਰ ਹੈ੍ ਲਹੈ ਅਰਾਮ। ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਹਿ ਅਪਨ 
ਧਨ ਧਾਮ॥ ੩੯॥ ਬਿਗਰ ਗਏ ਜਿਮ ਪਸੁ ਹਰਿਆਉ”” । ਜਿਤ ਕਿਤ 

ਦੌਰਤਿ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਉ।ਸਦਾ ਜੀਵ ਕੋ ਬਡ ਦੁਖਦਾਨੀ”''। ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 

ਕੋ ਹਰਨ ਸਮਾਨੀ॥੪੦॥ਜਿਮ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਪਲਾਵੈ। ਠਹਿਰਹਿ; ਮੁਖ 
ਜਬਿ ਨਾਭਿ ਲਗਾਵੈ । ਤਿਮਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕੌ ਜਬਿ ਇਹ ਜਾਨਹਿਂ । ਗਹੈ” 

ਸਥਿਰਤਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਹਿੰ ॥ ੪੧॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਵਸਤੁ ਵਿਚਾਰ ਧਿਆਵਤੋ' 

ਮਨ ਪਾਵੈ ਬਿਸਰਾਮ । ਰਸ ਸ਼੍ਰਾਦਿਤ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਅਨੁਭਵ ਜਾਂਕੋ 

ਠਾਮ'?।੪੨॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ <ਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰ ਬੇ ਪੰਚਮ ਰੁਤੇ “ਸੂਖਮ ਬਿਚਾਰੰ' ਪਸੈਗ 
ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਬਿਆਲੀਸਮੇ ਅੰਸੂ ॥ ੪੨॥ ` ੪੩. [ਆਤਮ ਵੀਚਾਰ-ਜਾਰੀ। । 
ਦੋਹਰਾ॥ ਅਥ ਕਰਤਾ:-॥ਨਖ ਸ਼ਿਖ ਲੌ'ਤਨ ਬੂਲ 7ਬਿਰਤਿ"੯ 

੧(ਉਸਦਾ)ਗਜਾਨ । “ਮਨ ਦਾ ਵੇਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਹੁਰ ਮੁਖ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ 

ਗਿਆ।<ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਚੇ ਹਨ।£(ਏਹ)ਬਾਹਰ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਹਣ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਪਲਹੀਂ ਲਖਦੇ । $(ਏਹ) ਨਹੀਂ ਦਖ ਸਕਦੇ , “ਮਨ ਇਹ ਇੱਦ੍ਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ,ਨਹੀਂ । 

ਦਤਿਵੇ' ਆਤਮਾ ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ` ਹੈ । (ਕਿਉਕਿ ਮਨ) ਅਨਾਤਮਾ ਹੈ । “ਭਾਵ ਮਨ 

ਆਤਮਾ ਫਲ ਨਹੀ' ਜਾਂਦਾ । "ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਰਦੇ ਚ£ ਹਨ । "“ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਪ 

ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਸ਼ਣਹੋਏ ਹਨ । ੯੬ਅਪਣੇ ਘਰ(ਸਰੀਰ)ਵਿਚ ਹੀ ਆਤਮਧਨਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਜਾਣ । "“ਹਰ- 

ਆਰੇ ਪਸੂ ਵਾਂਡੂ ।.'“(ਛੀਏ) ਦੁਖਦਾਈ ਹੈਨ । "੬(ਆਤਮ) ਵਸਤੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 

(ਤੇ ਨਾਮ! ਧਿਆਉਂਦਿਆਂ । "?(ਨਾਮ) ਰਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰਾਦ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਖ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਅ: ਭਵ 

(ਅ੍ਰੀਵ ਗਲਨ) ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ । "ਨਵਾਂ ਤੋਂ ਚੋਟੀ ਤਕ । "੯'ਨੈਂ ਪਨੇ ਦੀ ਬੁੱਥੀ, ਹਉਂ । 



ਮੂ] ਘੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੬੬੨) ____ਰੂਤ ੫। ਅੰਨ ੪੩. 
ਜਿਨ ਕੀਨਿ। ਸੋ “ਕਰਤਾ” ਲਖੀਯਹਿ ਰਿਦੇ ਚੀਨਹੁ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੀਨ ॥ ੧॥ 
ਕ੍ਰਿਯੀਂ:-।ਇੰਦ੍ਯ ਦਾਰਾ ਨਿਕਸਿਕੈ ਵਿਰਤਿ ਵਿਖਯ ਲੋ ਜਾਇ' । ਪੜ੍ਯਾ' 
ਕਹੈ ਤਿਸ ਵਿਰਤਿਕੋ” ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਤਿ ਸੁਨਾਇ॥੨॥ ਕਰਮ:-॥ਬਿਖਯ 
ਅਹੈਂ ਸ਼ਬਦਾਦਿ ਜੇ ਸਭਿ ਕੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ।ਤਿਨ ਮੈਗ ਬਯਾਪਹਿ ਵਿਰਤਿ 
ਜਬਿ ਕਹੀਯਹਿ ਕਰਮ ਬਨਾਇ ॥੩॥ ਗਜਾਤਾ ਅਰ ਗਜਾਨ:-।ਅਹੈ- 
ਵਿਰਝਿ ਚਿਦ ਭਾਸ ਜੁਤਿ ਸੋ ਗਕਾਤਾ ਪਹਿਚਾਨ।ਕ੍ਰਿਯਾਵਿਰਤਿ ਮਹਿ ਭਾਸ 
ਚਿਦ ਤਾਂਕੋਗਕਾਨ”ਬਖਾਨ%੪॥ਗੇਯ ਅਰ ਪ੍ਰਮਾਤਾ[:-/“ਕਰਮ ਵਿਰਤਿ 
ਮਹਿ ਭਾਸ ਚਿਦ ਇਸ ਜੁਤਿ ਗੇਯ ਸੁ ਹੋਇ“। ;[ੰਗਕਾਤਾ ਪਰਮਾਤਾ ਅਹੋ 
ਇਕ ਕੇ ਆਖਯ ਦੋਇੰ॥੫॥ਗਜਾਨ ਕਹੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣਕੋ ਗੇਯ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੁਜਾਨ” 
ਉਤ੍ਰਿਪੁਟੀ ਮੈਂ ਲਖਿ ਆਪ ਕੋ ਕਹੈਂਅਪਰਮਾਂ ਗਜਾਨ॥੬॥ਪ੍ਰਮਾਂ ਗਜਾਨ:- 
ਤ੍ਿਪੂਟੀ ਕੋ ਜੁ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਅਰ ਸਭਿਕੋ ਧਿਸਠਾਨ੯ਅਪਨੌਂ ਆਪ ਸੁਜਾਨ 
ਹੀ ਸੋ ਕਹਿ ਪਰਮਾ ਗਜਾਨ"੭॥ਸ਼੍ਰੋਯਾਵੰ੮॥ਮਹਾਂਵਾਕ ਵੇਦਾਂਤ ਕਿ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਭਿਸਕੋਂ ਹੋਨਿ ਯਥਾਰਥ ਗਜਾਨ"'੧ਅਧਿਕਾਰੀਜੁਬ੍ਰਚਤੁ ਸ਼੍ਰ ਸਾਧਨ"? 
ਵਿਖਯ ਜੀਵੇਸ਼੍ਰ ਇਕਤਾਂ ਜਾਨ"' । ਬੋਧ ਬ੍ਰਹਮ ਬੋਧਕ ਵੇਦਾਂਤ ਸੁ ਇਹ 
"ਬ੍ਿਤੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤਕ ਜਾਵੇ । “ਝਿਤੀ ਨੂੰ । “ਸ਼ਬਦ (ਸਪਰਸ ਰੂਪ) ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਤਿਨਾਂ 
ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵ ਬਿਰਤੀ ਵਿਆਪ (ਜਾਂ ਲਰ)) ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਰਮ ਕਹੀਦਾ ਹੈ । 
“ਚਿਦਾ ਭਾਸ਼ ਸਹਿਤ ਜੇ ਅਹੈ (ਮੇ ਹਾਂ) ਦੀ ਬ੍ਰਿਤੀ (ਮੰਦਰ) ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਜਾਤਾ ਸਮਬੋ । 
ਕਯਾ ਬ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਜੋ ਚੇਤਨ ਦਾ ਆਗਾਸ ਹੈ ਉਸਨੂੰ “ਗਜਾਨ! ਕਟਿੰਦ ਹਨ । “ਕਰਮ ਇ੍ਰਿਤੀ 
ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਚਿਦਾ ਭਾਸ ਮਿਲੇ ਸੇ ਗੋਯ ਹੈ । #ਗਜਾਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਾ ਇਕ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਨਾਮ ਹਨ । 
“(ਤਿਵੇਂ) ਗਜਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੇ ਗੇਯ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਯ ਕਹਿ ਲੈਦੇ ਹਨ । “ਤ੍ਰਿਪਣੀ ਵਿਚ ਆਪ 
ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਅਪਰਮਾ ਗਨਾਨ ਕਹੀਦਾ ਹੈ । ਦਜੇ ਸਭ ਦਾ ਅਧਿਸ਼ਟਾਨ ਹੈ । “ਉਸ ਨੂ 
ਅਪਣਾ ਆਪ ਜਾਣਨਾ ਇਹ੍ “ਪਰਮਾ ਗ੨ ਨ ਹੈ । "ਸਤਿਗੁਟੂ:--ਇਹ ਯਬਾਰਥ ਗਜਾਨ 
ਉਸਨੂੰ ,ਪ੍ਰਾਪਤ) ਹੈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਮਹਾਂ ਵਾਕ (ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਟਾ) ਸਤਿਗੁਰੂ 
(ਮਿਲਨ) । ਸਤਿਗੁਰ੍ਹ 2 ਮੁਰਾਦ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਹੈ । ਚਾਰ 
ਅਨੁਬਧ ਚਲੋ । "$ਪਹਿਲ/, “ਅਧਿਕਾਂਰੀ? (ਓਹ ਹੈ) ਜੋ ਚਾਰ` ਸਾਧਨ ਮੈ£ਂਨੁ ਹੈ । 5੫ਵ ਜੇ 
'ਵਿਖਯ', ਜੋ ਇਹ ਹੈ: “ਜੀਵ ਈਸ਼ਰ ਦੀ £ ਕਤਾ । _ “੫੦-ਕਰੀਅਹਿ ਕਰਮ ਕਮਾਇ । 

7 ਏਥੇ ਕੇਢਲ “ਗੋਯ” ਪਾਠ ਚ/ਹੀਏ! . ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੈ 
3ਏਏ--ਗਯਾਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਾ--ਸਿਰਨਾਵਾਂ ` ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਾਲ 

ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਂ । ਏਥੇ ਸਿਰਨਾਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, “ਅਪਰਮਾ ਗਜਾਨ”, ਲਿਖ਼ਾਰੀ ਦੀ 
ਫੁਲ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । ([ਪਾ:--ਜੁਗਤ । 



੧) ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । _( ੫੬੬੩ ) ਰਿਤੁ ੫ । ਅਸੂ ੩੩ 

ਸਥੈਧ ਨੀਕੈ ਪਹਿਚਾਨ” । “ਦੁਖ ਨਿਵਿਰਤਿ ਪਰਮਾਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਹੀ 

ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕਹੇ ਬਖਾਨ” ॥੮ ॥ ਦਹਰਾਇਹ ਚਾਰੋਂ ਅਨਬੈਧ ਕੋ ਗਕਾਨ 

ਤਿਦੇ ਜਬਿ ਹੋਇ। ਕਹੈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਰਣ ਸੋ; ਸੈਤਨ ਕੋ ਮਤ ਜੋਇ” 

॥੯॥ “ਬ੍ਰਹਮ ਅਖੰਡ ਚੈਤੈਨ ਕੋ ਗਜਾਨ ਜਬਾਰਥ ਜਾਨ । ਜਿਸੀ ਵਾਕ੍ਯ 

ਤੇ ਹੋਤ ਹੈ ਮਹਾਂਵਾਕ ਸੋ ਮਾਨ'॥੧੦॥ਵੌਪਈ ॥ “ਪ੍ਰਗਕਾਨਮਾਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮ 

ਇਹ । ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਰਿਗ ਬੇਦ ਬਿਖੇੱ ਕਹਿ" । “ਅਹੇਬ੍ਹਮਾਂਸਮਿ” ਜੁਜਰ 

` ਬਖਾਨੋਪੀ । ਸ਼ਾਮਬੇਦਾਂਤਤ੍ਰੋਮਸਾਂ ਮਾਨੋ”॥੧੧॥ਅ& ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮਾ 

ਅਬਰਬਣ"$।ਮਹਾਂਵਾਕਜ ਏ ਚਾਰਹੁੰ ਸ਼ਰਤ ਗਣ'੧ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਜਪੁ- 

ਜੀ ਬਿਖੇਬਰਾਸ਼ੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿ ਕਰਿ _ ਲਿਖ॥੧੨।/ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ 

ਨਿਤੈਕਾਰਮਚਾਰ ਬਾਰ ਤੁਕ ਕਰੀ ਉਚਾਰ । “ਸ਼੍ਵਣਾ£ਮਨਨ'ਇਹ ਪੂਰਬ 

ਲਹਯੋ '। “ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ ਨਿਧਕਾਸਨ ਕਹਯੋਂ'॥੧੩॥ਸਾਖਯਾਤ 
ਪਰ ਏ 

ਤੁਕ ਢਾਰ"' । ਚਾਰਹੁਂ ਮਹਾਂਵਾਕ ਨਿਰਧਾਰ । ਪੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤੁਕੈਂ 

ਬਨਾਈ । ਮਹਾਂਵਾਕ ਜਿਸ ਬਿਥੈ ਲਖਾਈ'5 ॥ ੧੪ ॥ 

੧੨ “ਮਬੈਧਾਂ (ਅਨੁਬਧ ਇਹ ਹੈ:-ਬ੍ਰਹਮ ਬੋਧਨ ਹੈ ਤੇ ਵੇਦਾਂਤ ਬੋਧਕ ਹੈ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਚੈਗੀ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਥ ਲਓ । (ਇਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਪਾਦਗ ਪ੍ਰਤੀਪਾਦਿਕ ਅਟੁਬੈਧ ਕਟਿੰਦੇ
 ਹਨ)/ਦੌਬੇ'ਪ੍ਰਯੋਜਨ” 

ਚਲਿਆ:-ਦੁਖ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਤੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸ ਨੂੰ “ਪ੍ਰਯੋਜਨ” ਕਹਿੰਦੇ 

ਹਨ।$ਗਜਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਸਨੂੰ ਸੁਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਜਿਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਹੁ ਅਨੁਬੰਧਾਂ 

ਦਾ ਗਜਾਨ ਹੋਵੇ, (ਇਹ) ਮੈਤਾਂ ਦੀ ਮਤ ਹੈ।(ਅ)ਮੈਤਾੰ ਦੇ ਮਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗਜਾਨ ਪ੍ਰਕਰਣ 

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ/“ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਦਾ ਰੂਪ ਟ੍ਰਿਅ£-ਜਿਸ ਵਾਕ ਤੋਂ ਅਖੰਡ ₹£ਨਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਯਜਾਨ 

ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਜਾਣੋਂ । “ਮਹਾਂ ਵਾਕ ` ਟੁਰੇ:-'ਇਹ ਜੀਵ ਅ?ਦ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ” 

ਇਹ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਰਿਗਵੇਂਦ ਦਾ ਕਹੀਦਾ ਹੈ) ੯ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂਯੁਜਰਵੇਦ ਦਾ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਇਹ 

ਕਹੀਦਾ ਹੈ । "ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ'ਉਹ ਤੂੰ ”। ' ਇਹ ਆਤਮਾ_ਦਹਮ ਹੈ” ਅਚਰਬਣ 

(ਦਾ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਕਹੀਦਾ ਹੈ) । "ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਜਾਤ । <੩ਸੂਣਿਐਂ ਤੇ “ਮੰਨੋ” ਦੀਆਂ ਹੌੜੀਆਂ ਤੱ 

ਤਵ ਹੈ। “#“ਪੰਚ ਪਰਬਾਣ” ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਨਿਧਤ।ਸਨ (ਪਰ, ਕਹੀ ਹੈ । "ਭਾਵ “ਤੂੰ ਸਦਾ 

ਸਲਾਮਤ ਨਿਹੈਕਾਰ'ਏਹ ਤੁਕ ਸਾਖਸਾਤਕਾਰ ਪੋਰਿਬਾਇ ਚਾਰ(ਵੇਰ ਕਹੀ ਹੈ) '੬ਲਖਾਏ ਹਨ। 

#(ਰਿਗਵੇਦ) ਏਤਟੇਯ ਉਪਨਿਖ਼ਦ, ਅਧਜਾਂਯ ੩ ਖੰਡ ੧। ` 

੧੬ਹਦਾਰਣਕਕ ਉਪਨਿਖ਼ਦ । ਅਧਜਾਂਯ ੧; ਬ੍ਰਾਹਮਣ 9 ਬੰਡ ੨੦। 3ਸਾਮ ਵੇਦ 

ਦੀ ਛਾਂਦੇਗ ਉਪਨਿਖ਼ਦ । ਪ੍ਰਪਾਠਕ ੬; ਖੰਡ-੮ । ਉ(ਅਥਰਵ ਵੇਦ) ਮਾਂਡੂਕਜ ਉਪਨਿਖ਼ਦ 

. ਖੰਡ ੧, ਮੰਤਰ ੨ । ]ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਯਤਨ ਏਹ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਾਂਤ ਜਪੁਜੀ ਵਿਚੋਂ 

_ - ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਣ । ਵਿਸ਼ੇਸ ਵੇਰਵਾ ਆਪਦੇ ਜਪੁਜੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵਿਚ ਹੈ । 
੍ 

ਦਿ 



ਸ਼ ਫੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । ( ੫੬੬੪) ਰਿਤੁ ੫ । ਅਸੂ ੪੩, 

“ਸਰਰ੍ਾਣ ਨਿਰਗੁਣ ਥਾਪੈ ਨਾਉ।ਦੁਹਮਿਲਿ ਏਕੈਕੀਨੌ ਬਾਉਂ'ਪੁਨਾ: --ਨਿਰਗਨੁ ਆਪਿ 
ਸਰਗੁਨੁ ਭੀ ਓਹੀ ॥ ਕਲਾਧਾਰਿ ਜਿਨਿ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ ॥? ਪ੍ਨ£--ਮੈ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ 
ਸਭ ਕਿਛੁ ਤੇਰ॥ਈਪ ਨਿਰਗੁਣ ਉਘ ਸਰਗੁਣ ਕੇਲ ਕਰਤ ਬਿਚਿ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ॥ 

ਚੌਪਈ॥ਪੁਨ ਇਕਤਾ ਜਪੁਜੀ ਮਹਿ ਕਹੀ । ਸੋ ਮੈਂ ਕਰਉ' ਸੁਨਾਵਨ ਸਹੀ। 
ਜੀਵ ਈਸ਼ ਇਕ ਏਹਮ ਸਰੂਪ'।ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਕੀਨ ਅਭੇਦ । ਅਠੂਪ॥੧੫॥ 

“ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਿ ਏਤੀ ਸਰਤਿ ਨ ਪਾਈਆ ।। ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹ ਪਵਹਿ 
ਸਮੈਂਦਿ ਨ ਜਾਣੀਅਹਿ ।? 

ਚੌਪਈ।“ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਤੱਤ ਪਦ ਜਾਨ । ਤੂੰ ਤੇ ਪੂਰਬ ਅੱਨ੍ਹੰ ਠਾਨ।ਤਤ 
ਇਨ ਨਿਰੈਕਾਰਾਂ । ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਇਕ ਸਾਰ“ ॥ ੧੬॥ 

ਜੀਵ ਰੁ ਈਸ਼ਰ ਸਗਨਾ।ਚੇਤਨ ਕਲਾ ਦੁਹਨ ਸਮ; ਭਨਾ” । 
ਦਨਦੀ ਈਸ਼ ਵਾਹਾ ਲਖਿ ਜੀਵ । ਪਰੇ ਸਮੁੰਦ ਰੂਪ ਜਠਨ ਥੀਵ੯ ॥ ੧੭ ॥ 
ਇੱਤੜਾਦਿਕ ਲਿਹੁ ਅਰਬ ਵਿਚਾਰ । ਵਧੈ ਰੌਥ ਜਿ ਕਰਹੁ ਵਿਸਥਾਰ । 
ਸੂਛਮ ਬਿਧਿ” ਮੈਂ ਸਕਲ ਜਨਾਈ/ਮਹਾਂਵਾਕ ਇਮ ਦਏ ਦਿਖਾਈ ॥੧੮ 
॥ ਸ਼੍ਹੀ ਰ੍ੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿ ਔਰ । ਏਕ ਅਭੇਦ ਕਹਜੋ ਬਹੁ ਠੌਰ । ਸੁਮਤਿ 
ਵੈਤਿ ਜੇ ਅਰਥ ਬਿਚਾਰਹਿੰਮਹਾਂਵਾਕ ਇਸ ਬਿਧਿ ਨਿਰਧਾਰਹਿਂ ॥ ੧੯ ॥ 
ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਿਵਾਕ"%:-॥ਸਵੈਯਾ ੬੮॥ ਨਹਿ ਬਿਨਾਸ਼ ਸਖ ਦੁਖ ਧੁਮਵੈਤ ਨ”” 
ਸਾਧਕ ਨਹੀਂ ਮਮੁੱਖ ਨ ਕੋਇ । ਮੁਕਤਿ ਨਿਵਿਰਤਿ ਨ ਬਿੱਦਜਾ ਕੋਈ 
ਲੋਕ ਅਲੋਕ ਦੇਵ ਨਹਿ ਹੋਇ। ਦਾ ਬੇਦਾ, ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ” ਪਿਤਾ 
ਪਿਤਾ ਇਮ ਲਖੀਯਹਿ ਸੋਇ । ਸੁਖਪਤਿ ਮਹਿ ਨਹਿ ਜੀਵ ਬ੍ਹਮ ਹੈ 
"ਜੰਥਈਸਰ ਇਕ ਟ੍ਰਪ ਹੈਨ।"ਂ ਅਭੇਦਾਂਦਾ ਵਰਣਨ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿਆ ਨ੍ੰਯਥਾ: ਮਾ) 
੧੯ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਾਂ(ਪਦ ਨੂੰ)'ਤਤ ਪਦ ਸਮਝੋ, ਕਤ ਪਹਿਲ ( (ਪਦ।'=” ਦਾ ਅੰਨ ਕਰੋ ਭਾਵ 
ਨਾਲ ਦੋੜੋ । ੧ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ:-)ਤਤੁ ਤੂੰ ਦੋਵੇ“ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੋ, ਭਾਵ ਤਤ=ਈਸ੍ਰ £ੰ= 
ਜੀਵ । ਨਿਰੰਕਾਰ=ਲ੍ਹਮ । ਜੀਵ ਈਸ਼ਰ ਏ੍ਹਮ ਹੈਨ ( ਉਪਾਹੀ ਤਜਾਗ ਕੇ) । “(“ਤਤ' ਤੇ ਲ੍9 
ਦੇਹਾਂ ਵਿਚ) ਸਤ ਚੇਤਨ ਇਕ ਸਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ( ਦੋਹਾਂ ਦਾ, ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਹੈ )। 
੧(ਇਸ ਵਿਚ) 'ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸ਼ਰਗੁਣ ਬੀ ਓਹੀ? ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ ਦੇਂਦੇ ਹਨ । “ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ 
ਚੇਤਨ ਕਲਾ ਇਕੋ ਜੇਹੀ ਹੈ । ੯੨ “ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹ” ਦਾ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ੯ਹੇ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ। “ਭਾਵ ਸਏਪ ਕਰਕੇ । "ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਾਨੀ ਦੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਇਸਥਿੜੀ 
ਹੈ ਐਸਾ ਵਾਕ । "ਨਾ ਸੁਖ ਦੁਖ ਨੂੰ ਧਾਰਨੇ ਵਾਲਾ (ਭਾਵ) ਅੰਤਹਕਰਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । 'ਕੋਨਾਂ 
ਸਾਣਨ' ਤੇ ਨਾਂ ਨਾ ਜਾਣਨਾ । "%ਨ। ਮਾਂ ਤੇ ਨਾ ਨਾਂ ਮਾਂ, ਨਾਂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਨਾ ਨਾਂ ਪਿਤਾ ( ਕੋਈ 
ਨਹੀਂ) । #ਪਾ:-ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਵਾਂਕ ! 



71 ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੬੬੫) ਚਿਤੁ ੫ । ਅੰ ਬ੩£ 

ਜਿਸ ਤੇ ਨਹਿ ਸ਼ੈਸਾਰ ਕੋ ਜੋਇ” ॥੨੦॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਦਤਯਾਦਿਕ ਜੇ ਵਾਕਜ 

ਹੈਂ ਅਰਬ ਨ ਜਿਹ ਬਿਬਚਾਰ'। ਵਾਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਪਛਾਨਿਯੇ ਜਿਨ ਕੋ ਇਮ 

ਨਿਰਧਾਰ! ॥. ੨੧॥ ਸਵਿਕਲਪ ਵਾਕ੨:-॥ ਸ੍ਰੈਯਾ ੬੮ ॥ ਜਿਸ ਤੋਂ 

ਭੂਤ ਭਏ ਸਭਿ ਉਤਪਤ ਪੁਨ ਜਿਸ ਤੇਂ ਜੀਵਤਿ ਬਿਤ ਹੋਇ”। ਅੰਤ ਸਮੈ 
ਸਭਿ ਲੈ ਹ੍ਰੈਂ ਤਿਸ ਮਹਿ“ ਕਰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਉਰਧਾਰਹੁ ਸੋਇ । ਜਾਗੂਤਿ ਸੁਪਨ 
ਭੂਲ ਉਭਿਯਨਿ ਮਹਿ ਮਹਾਂ ਮਤਿਸ ਬਿਚਰਤਿ ਲਖਿ ਜੋਇੰ । “ੰਤਸ 
ਆਤਮ ਤੇ ਨਭ ਸੈ ਭੂਤੈ# ਵਾਕਕ ਇਤਯਾਦਿ ਸਵਿਕਲਪ ਓਇ ॥ ੨੨॥ 
ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਵਾਕ:-॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸਤ3 ਗਜਾਨ ਮਨੌਤੇ ਬ੍ਰਹਮ । ਅਖੇ 
ਵਿਗਜਾਨ ਰੂਪ ਬਿਨ ਭਰਮ'। ਪ੍ਰਾਨ ਰਿਦਮੋਤਰ ਜੋਤੀ ਜੋਇ"। ਨਿਰਵਿ- 

__ ਕਲ੫.ਵਾਕਯ ਅਸ ਹੋਇ"॥੨੩॥ਦੋਹਰਾ।"'ਨਿਰਵਿਕਲ੫ ਆਦਿਕ ਲਖੋ 
ਮਹਾਂਵਾਕ੧ ਤੇ ਆਨ । ਵਾਕ ਅਵਾਂਤਰ ਜਾਨ ਸਭਿ ਜੈਸੇ ਕਰੇ ਬਖਾਨ',' 
॥ ੨੪॥ ਕਰਮਕਾਂਡ:-॥ ਦੋਹਰਾ ॥ 'ਕਾਮਯਕ ਕਰਮ ਨਿਥਿੱਧ ਬਿਨ ਨਿੱਤ 
ਨਮਿੱਤ ਜਿ ਦੋਇ” । ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਯਸ਼ਚਿਤ ਤੀਨ ਗਿਨ", “ਕਰਮਕਾਂਡ” 
ਇਹ ਹੋਇ॥ ੨੫ ।ਸ੍ਰੋਯਾ ੬੮ ॥ “ਨਿੱਤਜ ਕਰਮ? ਸੈਧਜਾ ਵਵਨਾਵਿਕ, ਸੁਤ 
ਜਨਮਾਦਿ “ਨਮਿੱਤਕਕ” ਜਾਨ । ਪ੍ਰਾਯਸ਼ਚਿਤ” ਕ੍ਛ ਚੇਦ੍ਰਾਯਨ ਆਦਿਕ 
ਨੀਂ ਸਖੋਪਤੀ (ਭਾਵ ਲਿਵਲੀਨਤਾ) ਵਿਚੁ ਹਾਂ, ਮੈਰੇ ਵਿਦ ਜੀਵ ਲ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਗਰਕੇ 
ਮੈਸਾਰ ਬੀ ਨਹੀਂ (ਸੇਰੇ ਵਿਚ) ਦੇਖੀਦਾ ।5ਓਹ ਵਾਕ ਜੇ ਜੇ ਵਿਕਾਰ ਯਾ ੮ਈ ਦੇ ਲਖਾਯਕ ਨਾ 
ਹੋਣ । ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਇਕ ਰਸ ਘਨਾਨੰਦਤਾ ਦੇ ਲਖਾਯਕ ਹਨ । 5ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਉਂ 

(ਉਪਰ ਮੈਂ) ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। “ਜਿਸ ਤੋੰ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਉਪਜੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਉ 

ਰਹੇ ਹਨ , “ਉਸੇ ਵਿਚ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਲੈ ਟੋ ਜਾਣਗੇ । ਬੰਜਾਰਤ ਤੇ ਸੁਪਨ .ਦੂਪੀ ਦੋ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 

ਦੇ ਅੰਦਰ । (ਫੁਰਨੇ ਟੂਪੀ ਨਦ ਵਿਚ) ਵਡੇ ਮੱਛ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ (ਰਾਗ ਦ੍ੈਖ ਆਦਿ) । “ਉਸ 

ਆਤਮਾ ਤੋ ਅਕਾਸ਼ਾਦਿ ਉਪਜੇ ਹਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਕ'ਸਵਿਕਲਪ ਵਾਕ” ਕਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਵਿ ਅਗ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਇਹ (ਬ੍ਰਹਮ) ਵਿਗਕਾਨ ਰੂਪ ਹੈ ਭਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 

ਹੈ । ਦਹਿਦੇ ਅੰਤਰ (ਉਹ) ਜਤੌਤ (ਸਰੂਪ ਸਥਿਤ ਹੋਕੇ) ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ (ਚਲਾ ਰਿਹ ਹੈ)"“ਐਸੈ 
ਵਾਕ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਕਹੀਦੇ ਹਨ । "ਮਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਜੋ (ਮੈਂ) ਨਿਰਵਿਕਲਪ 

(ਸਵਿਕਲਪ ਵਾਕ) ਵਰਣਨ ਕੀ? ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ “ਅਵਾਂਤਰ ਵਾਕ'(ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ) ਜਾਣ ਲਓ । ੨ਕਾਮਨਾ ਅਰਬ ਕੀਤੇਂ ਕੌਮ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ) ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ 
ਦੇ (ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਟੌਰ ਹਨ) ਨਿੱਤ ਤੇ ਨਮਿੱਤ । ਸਿ (ਇਟ ਦੇ ਨਾਲ) ਪ੍ਰਾਯਸਜਿਤ ` 

ਕਰਮ ਗਿਰੋਂ । “ਆਤਮਨਾਂ ਆਕਾਸ਼: ਸੈਕੂਤ: । 
`ਸਤਨੇ ਗਯਾਨ ਮਨੰ= ਬ੍ਰਹਮ । ਤੈਤ੍ਰੀਯ ਉਪ:. ਬ੍ਰਹਮ ਵਲੀ, ਅਨੁ: ੧। 



ਰੀ ਫੁਰ <ਤਾਂਪ ਸਰਜ । ( ੫੬੬੬ ) ਚਿਤੁ ੫ । ਔੰਸੂ ੩੩, 
ਕਲਮਲ ਛੈ ਸਾਧਨ ਪਹਿਚਾਨ" । ਅਗਨੀ ਜੋਤਿਸ਼ਟੋਮਾਦਿਕ ਜੇ “ਕਾਮਕ” ਐਸੇ ਬੇਦ ਬਖਾਨ”। ਹਨਨਿ ਬ੍ਰਹਮਾਂਦਿਕ ਇਹ “ਨਖਿੱਧ” ਹੱਦ ਕਰਮ ਪੰਚ ਏ ਜਾਨ ਸੁਜਾਨ ॥ ੨੬॥ ਦੌਹਰਾ॥ “ਕਿੰਵਾ ਾਰਹੁੰ ਵਰਣ ਕੌ ਆਸ਼ਮ ਧਰਮ ਜਿਤੇਕ । “ਕਰਮਕਾਂਡ” ਸੋ ਜਾਨੀਯਹਿ, ਭਾਖਤਿ ਸੁਮਤਿ ਬਿਬੇਕ ॥੨੭॥ ਉਪਾਸਨਾ:-॥ ਸ੍ਰੋਯਾ &੮॥ ੜ੍ਰਿਗੁਣ ਰੂਪ: ਬਿਧਿ, ਬਿਸ਼ਨ, 
ਰੂਦ ਜੋ; ਬ੍ਹਮਾਤਮ ਲਖਿ ਚਿਤਵਨ ਤੀਨ" । ਅਬਜਾਕ੍ਰਿਤ ਕਿ ਵੈਸ਼੍ਹਾਨਰ ਕੇ ਹਿਰਣਗਰਭ ਆਤਮ ਚਿਤ ਚੀਨ। ਚਿਤਵਹਿ ਏਕ ਆਤਮਾ ਇਨ ਪ੍ਰਤਿ; ਕਿਧੌਂ ਉਪਾਸਹਿ ਸਗੁਣ ਪ੍ਰਬੀਨ” । ਅ9 ਬ੍ਰਹਮਾਸਮਿ ਚਿੰਤਨ ਕਿੰਵਾ ਨ੍ਰਿਗਿਠ ਉਪਾਸ ਭਾਵ ਇਕ ਭੀਨ'॥ ੨੮॥ ਅਥ ਪੱਖਕਾਂਤਰ- 
ਮਸ੍ਰਯਾ ੬ਢ॥ ਅਕਾਰ,ਉਕਾਰ, ਮਕਾਰ, ਨਾਦਵਿੰਦ, ਬਿਧੁ,ਹਰਿ, ਸ਼ਿਵ, ਕਿ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਜਾਨ” । ਛਿਤ, ਅਪ; ਤੇਜ, ਵਾਯੂ, ਨਭ, ਰਵਿ ਸਸਿ, ਪੁਰਖ ਸ 
ਏੜੜ ਆਤਮ ਮਾਨ” । ਇਕ ਉਪਾਸਕ, ਅਰੁ ਕਰਿ ਉਪਾਸਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾ ਏਕ ਸਮਾਨ” । ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਉਪਾਸਨਾਂ ਕਿੰਵਾ” ਕਹੈਂ ਅਪਰ 

“ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਦੇ ਸਾਧਨ (ਲਈ ਕੀਤੇ ਕਰਮ) ਕਰਿਛ_ ੯੮ਾਯਣ ਆਦਿ ( ਬ੍ਰਤ ) ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਕਰਮ ਪਛਾਣੋ । ੧ਅਗਨਿਹੋਬੂ ਤੇ ਜਹੋਤਿਸ਼ਟੋਮ ਆੰਦਿ “ਕਾਮਯੇ" ਕਰਮ ਹਨ, ਵੈਦ ਨੇ ਐਸੇ . ਕਿਹਾ ਹੈ । ਸਕਹਮਣ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ਇਹ 'ਨਇੱਧਾਂ ਕਰਮ ਹੈ । ੧(ਹੌਰ ਗਫਲੀ ਕਟਿੰਦੇ ਹਨ) ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸੈ5ਧੀ)। ਤਿਨ ਗੁਣ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿੱਸਨ ਸ਼ਿਵ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ“ਬ੍ਰਹਮ, ਆਤਮਾ ਜਾਣਕੇ ਚਿਤਵਨਾ (ਇਹ ਉਪਾਸ਼ਨ' ਹੈ) । ਅਥਵਾ ) ਈਸ਼ਰ ਯਾ ਵੈਰਾਟ-(ਯਾ) ਹਰਨ ਗਰਭ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਆਤਮਾ ਪਛਾਣ ਕੇ । “ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾਂ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ) ਇਕ ਜਾਣਕੇ ਚਿਤਵੇ । ਅਥਵਾ ਸਗੁਣ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੈ ਅਧਿਕਾਰੀ [ (ਬੀਨ= ਪੁਰਖ ਭਾਵ ਅਧਿਕਾਰੀ! । (ਅਥਵਾ) ਅ? ਮਾਸਮਿ ਦੇ ਦਿੱਤਨ ਵਿਚ ਰਹੇ, ਅਥਵਾ ਇਕੋ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਭਾਵ(ਮ ਭਾਵ) ਵਿਚੇ ਇਿੱਜਾ ਰ? । ੯ਇਸੇ ੮੪ ਦਾ ਟੋਰ ਰ੍ਰੋਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:- "”।ਓੱ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਵਿਧਿ:-) ਸੰਜੇ ਨੂੰ ਝੂਹਮਾਂ, ਊੜੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਮੱਮੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਨਾਦ ਬਿੰਦ (ਅਰਧ ਮਨ ਨੂੰ) ਸਦਾ ਇਵ ਸਮਬਕੋ (ਉਪਾਸਨਾ ਕ?) । ੯੧ਵਕਾਣ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਮੰਨਕੇ (ਉਪਾਸਨਾ ਕਟ) । ੯੯ਇਕ ਉਪਾਸਬ ਹੈ ( ਤੇ ਇਕ ) ਓਪਾਸਟ ਕਰਨ ਢਾਲ ਹੈ, (ਉਪਾਸਯ ਝ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉਪਂਸਕ) ਆਤਮਾ ਹੈ, ( ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ) ਇਕ ਕਰਕੇ ਉਪਾਸੈ । ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਉਪਾਸਨਾ ਹੈ [ਪਤੀਕੇਪਾਸਨ==ਕਿਜੇ ਵਸਤੂ ਯਾ ਮੂਰਤੀ ਆਦਿਕ ਵਿਚ ੧ ਹਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਉਪਾਸਲਾ ਕਰਨ] । ਸਿ 



ਮ| ੨੦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਜ। ___ (੫੬੬7) ਰਿਤੁ ੫ । ਸੰਸੂ ੪੩, 

ਸੁਨੀਅਹਿ ਦੈ ਕਾਨ" ॥ ੨੯॥ “ਅਥਵਾ ਵਿਲੈ ਅਕਾਰ ਉਕਾਰੇ, ਵਿਲੈ 

__ਉਕਾਰ ਮਕਾਂਰ ਮੜਾਗਅਰਧ ਮਾਤਰ ਮਹਿ ਕਰਿ ਮਕਾਰ ਲੋ;ਅਰਧਮਾਤ੍ਰ ਕੋ 
ਪੁਰਖ ਉਦਾਗਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਏਵ ਤਿਸ਼੍ਤੋ,ਬਹਮ ਆਤਮਾ ਸ਼ੇਖਬਿਚਾਰ'। 
ਇਤ ਉਪਾਸਨਾ ਨਰ ਕੁਰਯਾਤਹਿ; ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਲੀਜਹਿ ਉਰਧਾਰਾਂ ॥ 
੩੦॥ ਅਥ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ॥ ਸ਼੍ਰੋਯਾ ਭ੮॥ “ਸਤਯੇ ਗਯਾਨ ਮਨੌਤੇ 
ਬ੍ਰਹਮਾ” ਜੁ “ਤੱਤ੍ਰਮਸਯਾਦਿ? ਵਾਕਯ ਜੇ ਚਾਰ। “ਸਰਬਾਤਮ ਬ੍ਰਹਮ” 
'ਬ੍ਹਮਸੁਬਾਤਮ”? ਅਦੁਤੀ ਦੈਤ ਨਾਸਤੀ ਧਾਰ“ । “ਸਤਯੇ ਗਜਾਨ ਮਨੰਤ 
ਆਤਮਾ ਬ੍ਹਮ ਏਕ ਅੱਦ੍ਰੈ ਨਿਰਧਾਰ”। “ਸਤ ਸਤਯੈ ਰਜਾਨੰ ਗਜਾਨੰ 
ਇਕੰ,ਅਨੰਤ ਮਨੰਤਬਿਚਾਰ॥੩੧॥ਇਕਮੇਵਾਦੁਤੀਯੈਬ੍ਰਹਮੰਨੋਹ ਨਾਨਾ- 
ਸਤਿ ਕਿੰਚਨ ਸੋਇ੧ਕਰਮ ਉਪਾਸਨ ਦੁਊ ਬਿਵਰਜਤਿ''; ਪੁਰਖ ਸਾਧਯ 
ਤੇ ਬਰਜਤਿ ਹੋਇ'" । ਕੇਵਲ ਗਜਾਂਨ ਮਾਤ੍ਰ ਹੀ ਤਿਸ਼੍ਤਿ ਗਾਨ_ ਕਾਂਡ 
ਕੋ ਲੱਛਨ ਜੋਇ"।ਗਜਾਨਕਾਂਡ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਕਹੈਂ ਸਭਿ ਵੇਦ ਅੰਤ ਵੇਵਾਂ- 
ਤਕ ਹੋਇ" ॥੩੨॥ '?ਜਹਿੰ ਲੋ ਪੁਰਖ ਸਾਧ੧ ਕਰਤੱਬਯੇ ਪੁਰਬ ਮਿਮਾਂਸਾ 

ਕੈਨ ਦੇਕੇ ਸੁਣੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ:-ਅਥਵਾ ਅਕਾਰ ਨੂੰ ਉਕਾਰ ਵਿਚ ਲੀਨ ਕਰੇ ਤੇ ਉਕਾਰ 

ਨੂੰ ਮਕਾਰ ਵਿਚ ਤੇ ਮਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਧ ਮਾਤਰ ਵਿਚ, ਅਰਧ ਮਾ? ਨੂੰ ਪੁਰਖ ਵਿਚ(ਲੀਨ ਕਦੇ) 
ਤੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਇਸਥਿਤ, (ਹੁਣ) ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ,ਵਿਚਾਰ 

ਲਓ । ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਰ੍ਰਪ ਲਥਿਆ ਗਿਆ । $੧ਉ ਆਦਮੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਟੇ; ਐੱਭੋ 

ਅੱਭ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਥ ਲਓ । ਏਇਹ ਸਭ ਆਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ; ਸਭ ਦਾ ਆਤਮਾ ਬਰਹਮ ਹੈ । “ਬ੍ਰਹਮ 

ਸਰਬਾਤਮ ਹੈ; ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਦ। ਆਤਮਾ ਹੈ । $(ਝਹਮ) ਅਦ ਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਦ੍ਰੈਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, 

(ਐਸਾ ਭਾਵ) ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ,“ਆਤਮਾ ਸਤਜ ਹੈ, ਗਜਾਨ ਹੈ, ਅਟੈਂਤ ਹੈ ( ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ) 

ਇਕ ਅਦ੍ਰੈਤ ਝ੍ਰਹਮ ਨਿਸ਼ਦੇ ਕਰੇ । (ਕੀਣੂੰ ? ਸਉ :-) ੯, ਉਹ ਬੀ) ਸੱਤਗ ਹੈ (ਉਹ ਬੀ) ਸਤਸ 
ਹੈ, (ਉਹ ਬੀ) ਗਯਾਨ ਹੈ (ਉਹ ਬੀ) ਗਜਾਨ ਹੈ, (ਉਹ ਬੀ) ਇਕ ਹੈ (ਉਹ ਬੀ) ਇਕ ਹੈ; (ਉਹ 

ਬੀ) ਅਨੰਤ ਹੈ (ਉਹ ਬੀ ਅਨੰਤ ਹੈ (ਐਸਾ) ਵਿਚਾਰਕੇ । <ਨਿਸ਼ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਕ ਹੀ ਅਦੁਤੀ 

ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਨਤ੍ਰ ਕਿੰਚਤ ਬੀ ਨਹੀਂ' ਹੈ । [ਏਕੰ, ਏਵ, ਅਦ੍ਰਿਤੀਈ; ਬ੍ਰਹਮ; ਨ; 

ਨਾਨਾ, ਅਸਤਿ, ਕਿੰਚਨ] । "ਦੋਵੇਂ ਮਨ੍ਹੇ ਹਨ । "੯<੍ਰਖ ਦੇ ਸਾਧਨੇ ਜੋਗ ਟੌਣੇਂ ਕਰਕੇ ਮਨ੍ਹੇ 

ਹਨ । ੨ਕੋਵਲ ਗਜਾਨ ਮਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਟਿਕ ਜਟੋ , ਇਹ ਗਯਾਨ ਕਾਂਡ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ । 
“ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਗਜਾਨ ਕਾਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਵੇਦ ਦਾਂ ਅੰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੇਦਾਂਤ 

ਬੀ ਕਹੀਦ: ਹੈ । "੧(ਵੇਦ ਤੇ ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ ਫਰਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:-) "ਇਹ ਅਵਾਂਤਰ ਵਾਕ 

ਹੈ ਜੇ ਪਿੱਫੇ ਆਇਆ ਹੈ । ਤੈਤਿਰੀਯ ਉਪਨਿਖ਼ਦ ਬ੍ਰਹਮਵਲੀ-ਅਨੁਵਾਕ ੧ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ । 

ਇਹ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਹੈ ਅਰ ਚਾਰੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਪਿੱਛੇ ਆ ਚੁਕੇ ਹਨ । 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਪੂਰਜ। ____ (੫੬੬੮) ਟੁਤੇ ੫। ਅੰ ੪8, _' ਬਖਾਨ" । “ਤਹਿ ਲਗ ਸ਼ਬਦ ਝੋਦ ਇਹ ਕਹੀਯਹਿ ਜਹਾਂ ਜਾਨਿ ਵੋ ਜਾਨ ਸੁਜਾਨ । ਸੋ ਵੇਦਾਂਤ ਭਾਖੀਯਹਿ ਆਖਯ” ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੇਦ ਪਹਿਚਾਨ । ਕਵਿ ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਖਿ ਸਰੂਪ ਕੋ ਸਗਰੇ ਸਫਲ ਤਬਹਿ 
ਮਨ ਮਾਨ” ॥੩੩॥ ਵਿਤਿ ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰ੍ਰਿੰਥੇ £ੰਚਮ ਰੁਦੇ “ਗਕਾਨ ਵਿਚਾਰ” ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਤਧਰੀਸਮੋ ਅੰਜੂ ॥ ੪੩ ॥ 
ਰ੍ ੪੪. [ਜੋਰਾ ਵਰਣਨ]। 

'ਐਥ ਜੋਗ:-।ਸ੍ਰੈਯਾ ੬੮॥ “ਅੰਗ ਜੋਗ ਕੇ ਅਸ਼ਟ ਗਿਨੀਜਹਿ ਜਮ੧, ਅਰ ਨੌਮ੨,ਸੁ ਆਸਨ, ਤੀਨ । ੩9ਰੁ ਪ੍ਰਤਕਾਹਾਰਹਿ, ਔਰ ਧਾਰਨਾ ਧਯਾਨ; ਪੂਬੀਨ । ਅਸ਼ਣਮ ਅੰਗ ਸਮਾਧਿ, ਲਖੀਜੈ, "ਪੂਰਬ ਯਮ: ਪੰਦਰਾਂ ਬਿਧਿ ਚੀਨਸਲਯ, ਵਿਖ੫, ਪਰਮਾਦਿ, ਜੁ ਨਿੰਦ੍ਰਾ, ਇਨ ਚਾਰਨ ਤੋ ਮਨ ਹੁਇ ਹੀਨ।ਜਥਾ ਲਾਭ ਮੈਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿਨ ਰੈ, “ਸੰਨ'ਤਜਨਿਮਿਥ੍ਯਾ ਬਚ ਹੋਇ ਸ਼ਬਦਾਦਿਕ ਕੇ ਵਿਖਯ ਤਯਾਗਨਿ ਪਇੰਦ੍ਰਯ ਨਿਗ੍ਰਹਿਂ ਯਾਂਕੋ ਜੋਇ” । “ਦਯਾ ਭੂਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੈਗ ਵੈਰ ਨ, “ਆਰਜਵ” ਬਿਨਾਂ ਕੁਟਲਤਾ ਜੋਇ9#ਦਾਖਣ'ਵਿਵਹਾਰਨਮਹਿ ਚਾੜੁਰ“ਆਗ੍ਹਿ।ਕੋ ਤਯਾਗਨੋਂ ਸੋਇ” ॥੨॥ ਮਨ ਤੇ ਕਰੈ; ਨ ਦੈਭ ਕਮਾਵੈ ਇਕ ਲਾਲਸ ਕਰਿਬੇ ਕਲੇਯਾਨ”। 'ਪਗਰਬਧ ਕਰਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ਜੁ ਤਿਸਕੋ ਬਰਤੈ ਆਨੰਦ ਮਾਨਿ” ਹੋਰਿ 
“ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਇਨਸਾਲ ਦੇ ਸਾਧਣੇ ਯੋਗ ਕਰਤੱਬ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਰਬ ਮਿਮਾਂਸਾ 'ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । _ਉਥੇਂ ਤਾਈਂ ਪਦ “ਵੇਦਾਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਕੇ ਜਾਣਨ ਯੋਗ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈਦ ਹੋ 2 ਸੁਜਾਨ; ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ “ਵੇਦਾਂਤ” ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ੧. ਯਖ਼ ਚਲਿਆ) । %(ਪਹਿਲਾ ਯਮ 'ਹੈ ਨਿਗਆਲਸਤ£-) ਲਯ, ਵਿਖੇਪ, ਪ੍ਰਮਾਦਿ; ਨਿੰਦਰ ਇਨਹਾਂ ਚੋਹਂ ਤੋਂ ਮਨ ਸਫ਼ਾ ਕਰੇ । “ੂਜਾ 'ਉੰਤੋਖ) ਜੋ ਮਿਲੋ ਉਸ ਪਰ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ । (ਤੀਸਰਾ ਹੈ) ਸੰਨ (ਅਰਥਾਤ) ਮਿਥਿਆ ਬਚਨਾਂ 'ਦਾ ਤਿਆਗ । “(ਦੌਬਾ ਹੈ) ਇੰਦ੍ਰਯ ਨਿਰ;ਹ੪-( ਇੰਦੀਆਂ ) ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਦਿ ਵਿਛਿਆਂ ਨੂੰ ਤੜਾਗਣਾ । (ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ) ਫਇਆ; ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣਧਾਰੀ ਜੀਵ ਨਾਲ ਵੇਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ।੯,ਡੇਵਾਂ ਹੈ) ਆਂਰਜਵ:-ਜੋ ਕੁਫਿਛਤਾ ਛੈਂ ਬਿਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ) '%( ਸੱਤਵਾਂ ਹੈ ) ਦਾਖਣ:--ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਚਤੁਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹਠ ਢਾ ਤਿਅਗ । "(ਅੱਠਵਾਂ ਹੋ) ਨਿਰਦੰਡਤ੪--ਨਾਂ ਮਨ ਨਾਲ਼ ਦੰਡ ਕਰੇ ਨਾਂ ਕਮਾਵੇ (ਕੇਵਲ) ਇਕ (ਆਪਣੇ) ਕਲਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਖੇ। "ਜੇ ਪਰਾਰਬਧ ਨਾਲ (ਪਦਾਰਥ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਨਕੇ ਵਰਤੇ । 

“ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜ ਯਮ ਗਿਣੇ ਹਨ ਪਰ_ ਯਾਗਫਲਕ ਸਿੰਮ੍ਰਤੀ ਪਾਰਸਕਾਰ ਗ੍ਰਹ ਸੂਤਰਾਂ ਵਿਚ ਯਮ ੧੦ ਗਿਣੇ ਹਨ । . ਹੋਪਾ । ਤਇਕ ਥਾਂ ਪਾਠ “ਕਦੇਂ ਬੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਯਾ ਹੈ । ਰ੍ 



£] ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । (੫੬੬) ੯੩ ੫ । ਅੰਨੂ ੪, 

ਪਦਾਰਥ ਅਪਰਨ ਕੇ ਢਿਗ ਨਹਿ ਮਤਸ਼ਰ ਕੋ ਧਰਹੁ ਸੁਜਾਨ'। “ਆਸਤੱ- 
ਕਯ”ਜੋ ਰਥ ਮੁਕਤਿ ਦੇ ਤਿਨ ਮਹਿਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਮਨ ਜਾਨ॥੩॥ਕੋਮਲਤਾ 
ਕੋ ਕਹੈਂ “ਆਰਦਵ”,ਉਰ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰੋਧ ਪਛਮਾ” ਇਸ ਨਾਮਾ। ਰਜ ਤਮ ਗੁਣ 
ਬਿਨ ਅੰਤਸ਼ ਕਰਣੀ “ਭਾਵ ਸ਼ੁੱਧ! ਭਾਖਹਿ ਅਭਿਰਾਮ'। ਪਰ ਕੌ ਪੀਰ ਨ ਦੇ 
ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਤੋ ਨਾਮ “ਅਹਿੰਸਾ ਲਖਿ ਸੁਖ ਧਾਮ' । ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਸੋ ਅਸ਼ਟ 
ਪ੍ਕਾਰਨਿ ਸੈਥੁਨ ਤਯਾਗਨਿ ਹ੍ਰੈ ਨਿਸ਼ਕਾਮ” ॥ ੪ ॥ ਸਿਮਰਨ, ਸ਼੍ਵਟ, 
ਕੋਲ ਅਰ ਦੇਖਣ, ਗੁਹੜ ਭਾਖਣ, ਮੈਕਲਪ ਸੁ ਕੀਨ । ਅੱਧਿਵਸਾਈ, 
ਕ੍ਰਿਯਾ ਨਿਵਰਤੈ ਇਹ ਮੈਥੁਨ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਬਿਹੀਨ'। ਜਨਮ ਰੋਗ ਦਖ ੜਥਾ ਜਰਾ ਦੁਖ ਤ੍ੰ ਕੋ ਚਿਤਵਨ ਸਿੰਮੂਤ ਚੀਨ'। ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਾਣ ਰਿਖੀ- ਕਿਨ ਦੁਖ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਲ ਰਹੈ ਸੁ ਧ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੀਨ"”॥੫॥ ਯਮ ਦਸ ਪੰਚ ਕਹੇ 

੍ ਹਿ; ਦੂਸਰ ਅੰਗ ਨੌਂਮ ਅਠ ਸਾਤ"#। ਸਮੈ ਉਚਿਤ ਅਸ਼ਨਾਨ 
ਕਰੈ ਜਲ; ਜੋਗ ਸਾਧ੧ ਇਹ ਸੋਚ ਸੁ ਗਾਤ“। ਅੰਤਹਕਰਣ ਸੌਚ ਇਮ 

“ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸ ਪਦਾਰਥ ਦੇਖਕੇ ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰੋ ਹੇ ਬੁੱਧੀਵਾਨੋ ! ੧( ਨੇਵਾਂ ਹੈ) ਆਸਤੱਗਸ:- 
ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਨ ਦਾ ਸਿਦਕ ਹੋਣਾ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ। ੨(ਦਸਵਾਂ ਹੈ) ਮਾਰਦਵ:-ਕੋਮਲਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ੧(ਗਯਾਰਵੇ' ਦਾ) ਨਾਮ ਹੈ ਬਿਮਾ:- 
ਵਿਲ ਵਿਦੋਂ ਕੌਧ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ “(ਬਾਰਵੇ' ਨੂੰ) “ਭਵ ਸੁਧਿ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:-ਅੰਤਹਕਰਣ ਨੂੰ ਰਜੋ ਤਮ ਸ> ਗੁਣ ਤੋਂ ਸੁਹਣਾਂ ਸਾਫ ਟੱਖਣਾ । 4(ਤੇਰਵੇ' ਦਾ) ਨਾਮ ਅਹਿੰਸਾ ਹੈ:-ਬਾਣੀ 
ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਨਾ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਜਾਣੋ ਸੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ?(ਚੌਦਵਾਂ ਹੈ) 
ਬ੍ਰਹਮ ਚਰਜ:-ਅੱਠ ਪੂਕਾਰ ਦੇ ਮੈਬਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਕਾਮ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ। ੯ਅੱਠ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਦਾ ਮੈਬਨ ਇਹ ਹੈ:-੧. (ਇਸਤ੍ਰੀ ਦ) ਸਿਮਰਣ। ੨. (ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ) ਸੁਣਨੀਆਂ । 
ਤੋ, ਕੇਲ ਕਰਨੇ । ੪, ਦੇਖਣਾ । ੫. ਲੁਕ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ (ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਾਲ) । ੬, ਚਿਤ 
ਵਿਚ ਮੈਕਲਪ (ਪੱਕਾ) ਕਰਨਾ । ੮, ਮੈਬੁਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਵਿਚ ਵਰਤਣਾ। ਮੈਬੁਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ । ੯(ਪੰ੮ ਵਾਂ ਯਮ ਹੈ) ਸਿੰਮ੍ਰਤੀ ਦੇ ਬ੍ਰਿਤੀ-ਜਨਮ ਟੋਗ ਤੇ ਬੂਢੇਪੈ 
ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਟੱਖਣਾ ਇਹ #ੱਮ੍ਰਤੀ ਜਾਣੋ । (ਕਈਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿਚ ਥ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਸਿੰਮ੍ਹਤੀ 
ਖੇ ਵੱਖ ਏ ਯਮ ਹਨ) । "%,ਸੋ) ਮਨ ਪਾਣ ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਦੁਖ ਆਏ ਤੇ ਨਿਸਚਲ ਰਹਿਣਾ: 

ਬ੍ਰਿਤੀ ਹੈ । "(ਯੋਗ ਦੇ) ਪਹਿਲੇ ਅੰਗ “ਯਮੰ” ਦੇ ਪੰਦ੍ਹ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹੇ ਹਨ, ਦੂਸਰਾ 
ਨੈਮ ਬੀ ਪੰਦਰਾਂ (ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ) । (ਪਹਿਲਾ ਨੇਮ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ)-ਠੀਕ ਸਮ ਜਲ 
ਰਾਵੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨੇ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 
“ਯੋਗ ਦਰਸਨ ਨੇ ੫ ਤੇ ਯਾਗ: ਨਿੰਮ: ਨੇ ੧੦ ਨਿਯਮ ਗਿਣੇ ਹਨ । 

& 0, 

ਡੰਡੇ ੜੁ 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਰਜ / ( ੨੬੭੦ ) ਰਿਟ ੫। ਅੱਸੂ ੪੪. 

ਜਾਨੋ ਭਾਵ ਸ਼ੁੱਧ ਯਮ ਤੇ ਹੁਇ ਜਾਤਿ'। ਜੋਗ ਸਾਧਿਬੈ ਮੰ੮ ਪੂਤੁ ਪੂਜਨ 

ਕ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੇਮਸੁ ਬੱਖਕਾਤ੧੬ਸੱਤਕ ਅਰਥਲੇ ਕਹੈ “ਸੱਤ ਸੋਂ ;ਪ੍ਣਵ 

ਜਾਪ ਕ“ਜਪੁੰਕਹਿਯਤਿ' ਜਠਰਾਗਨ ਮਹਿ ਜੁਗਤ ਅਹਾਰੈ ਹੋਮਹਿ ਭਲੇ 

“ਹੋਮ ਲਖਿਯੈਤਿ“#ਤਰਪਣ”? ਜਲ ਪੀਵਹਿ ਸੁਰਸਰਿਕੋ“, ਇੰਦ੍ੀ ਨਿੱਗ੍ਰਹਿ 

“੩ਪਸ ਤਪੰਤਿ” । ਮਮੁਖੀ ਕੌ ਉਪਦੇਸ਼ਨਿ “ਦਾਨ” ਸੱ; ੪ਤਤਿੱਖਯਾ? ਰਾਗ 

ਰੁ ਦ੍ੈਖ ਸਹੈਤਿ੯॥ ੭ ॥ ਖਾਇ ਅਹਾਰ ਸੂਰ ਸੁਰ “ਬ੍ਰਤ” ਸੋਂ”, ਖਾਇ ਅਯੁ- 

ਕਤਿ ਨ ਇਹ “ਉਪਵਾਸ”। “ਨਰਅਗਨੀ” ਸ਼ੋ ਅਗਨ ਨ_ ਤਾਪਹਿ” 

੪ਇਸੜ੍ਰੀ ਬਰਜਨ” ਸੈਗ ਨ ਤਾਸ₹। ਮਾਦਕ ਬਰਜਣ” ਭੋਗ ਆਦਿ 

ਜੇ ਪਨਿ ਨ ਕਰਹਿ ਅਮਲ ਨਿਰਜਾਸ” । ਇਹ ਪੰਦ੍ਾਂ ਗਿਨ ਨੰਮ 

`ਕਹੇ ਸਭਿ ਅੰਗ ਜੋਗ ਕੌ ਦੁਤਿਯ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥ ੮ ॥ "“ਲਖ ਫੌਰਾਸੀ ਜੋਨਿ 

ਜੀਵ ਕੀ ਬੈਠਕ ਤਿਤੀਂ ਸੁ ਆਸਨ ਜਾਨਿ" । ਤਿਨ ਮਹਿ ਸਾਰ 

ਚੁਰਾਸੀ ਲਖੀਯਹ; ਸਾਰ ਇਨਹੁੰ ਮਹਿ ਖੋੜਸ ਮਾਨ । ਸੂਸਤ੧% . 
€ਪਦਮ੨) “ਗੋਮੁਖ੩੭ ਅਰੁ “ਹੈਸ੪੭ ਆਸਨ ਚਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੌ 
ਸਾਨ” । “ਗਰੁੜ੫੪ “ਨਾਗ£” “ਕੂਰਮ”, “ਨਰਸਿੰਘਹਿਦ, ਚਾਰਟੁੰ 

ਬਿਸ਼ਨੁ ਕੋਰ ਪਹਿਚਾਨ” ॥ ੯॥ 5ਵੀਰਢ'; “ਮਯੂਰ੧੦” “ਵੱਜ੍੧੧੭ 
੧(ਦੂਸਰਾ ਨਿਯਮ ਹੈ)-ਅੰਤਹਕਰਣ ਦੀ ?ਚ:-ਇਹ ਸੁੱਚਤਾ (ਉਪਰ ਦੰ8 _ਬਾਰਵੇ' ਯਮ) 

“ਡਵ੍ ਸ਼ੁੱਧੀ” ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਦੈ । (ਤੀਸਰਾ) ਨੇਮ 'ਜਿਤ੍ਹ' ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਪੂਨਿੱਧ ਟੇ, (ਉਹ ਦੈ) 

ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰੂ ਦਾ ਪੂਜਨ । ੧,ਦੌਬਾ ਹੈ ਸਤ5:-) ਸੱਚ ਆਖੇ > ਸੋਈ (ਸੱਚ ਹੀ) 

ਭਾਵ ਹੋਵੇ।“(ਪੰਜਵਾਂ ਹ)ਜ੫:-ਪੁਣਵ“ਓ'ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾਂ ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਪਣਾਂ ।“,ਫੇਵਾਂ ?ਮ) 

ਹੇਮ ਨੂੰ ਲ੩:-ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਵਿਚ ਮੁਨਾਸਬ ਭੋਜਨ ਹੋਮ ਕਰਨਾ । $(ਨੱਤਵਾਂ ਹੈ) ਤਰਪਣ, 

ਜੋ ਰੀਗ ਦਾ ਜਲ ਪੀਵਣਾ । 2(ਮੱਠਵਾਂ ਹੇ) ਤਪ੪-ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਟੂਪ ਤਪ ਕਰਨਾ । 
(ਨਾਵਾਂ ਹੈ) ਦਾਨ:-ਮਮੁੱਖੂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ । ੯(ਦਸਵਾਂ ਹੈ) ਤਤਿੱਖਕਾ, (ਊਹ ਹੈ) ਰਾਗ ਤੇ 
ਦਖ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ । (੧੧ਵਾਂ) ਬ੍ਰਤਿ ਹੈ-ਆਹਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਵੇ ਜਦ £ਰਜ ਟੁਰ ਭਾਵ 
ਸੱਜੀ ਸੂਰ ਚਲਦੀ ਹੋਵੇਂ । “"(ਬਾਹਰਵਾਂ) ਟੈ ਉਪਵਾਸ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਬ ਕੁਪੱਥ ਨਾਂ 

ਖਾਵੇਂ । (: ਹਰਵਾਂ ਹੈ) ਨਿਰਅਗਨੀ (ਉਹ ਹੈ ਕਿ) ਅੱਗ ਨਾ ਸੇਕੇ । "੧(ਦੇਧਵਾੰ ਹੈ) ਇਸਤੀ 

ਵਰਜੈਨ (ਉਹ ਹੈ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਗ ਨਾ ਕਰਨਾ । ”%(੫੨ਵਾਂ ਦੇ) ਮਾਦਕ ਬਠੋਜਨ (ਉਹ ਹੈ) 
ਰੰਗ ਆਦਕ ਅਮਲ ਨਾਂ ਪੀਵੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ । "ਹੁਣ ਆਸਨ ਟੁਰਿਆ:-"੬ਚੁਰਾਸੀ ਠੱਖ 

ਜੁੱਨੀਆੰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੈਠਕਾਂ ਹਨ ਉਤਨੇ ਆਸਨ ਜਾਣੋ । (ਹੁਣ ੧੬ ਆਸਣ ਚਲੇ:-) 

੧੮ਇਹ ਚਾਰ ਆਸਣ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦ ਜਾਣੋ । "ਬਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ (ਇਹ) ਚਾਦੇ ਆਸਨ ਪਛਾਣੋ । 



8] ਗੂਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੬੭੧) ____ ਰਿਤੁ੫ । ਅੰਸੂ-੩੪, 

“ਸਿੱਧ੧੨? ਢਾਰਹੁ ਰੁਦਾਸਨ ਇਹ ਕਰੈ ਬਨਾਇ' । ਹੋਤਿ ਭਗਾਸਨ੧੩? 
ਕਹੈਂ ਸ਼ਕਤਿ ਕੋ; ਸ਼ਿਵ ਕੋ ਪਸਚਮਤਾਨ੧8? ਸੁਹਾਇ । ਧਨੁਖ੧੦” 
“ਉਤਾਨ੧੬? ਦੋਇ ਇਹ, ਸਭਿ ਕੇ ਸੋਲਹਿ ਆਸਨ ਦਏ ਬਤਾਇ" । 
ਪਖਜਾਂਤਰ ਖੋੜਸ ਮਹਿੰ ਚਾਰਹੁੰ ਹੈ' ਸੁਸ਼ਟ ਸੋ ਦੇਉ' ਸੁਨਾਇ£:-॥ ੧੦ ॥ 
ਸਿੰਘ, “ਪਦਮ;? “ਸਿੱਧ? “ਭੱਦ੍ਰ ਚਾਰ ਗਿਨ, ਇਨ ਮਾਂਹੇ ਦੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ 
ਲਖਿਯੇਤਿ । ਸਿੱਧ, ਪਦਮ; ਇਨ ਦ੍ਰੈ ਮਹਿ ਪਸਧ” ਬਰ” ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਆਸਨ ਕਰਿਯਤਾਂ।'ਪ੍ਰਾਠਾਯਾਮ ਤ੍ਰਿਧਾਂ/ਇਕ “ਉ”ਤਮ੧;/ਮੱਧਕਮ੨.? 
ਅਰੁ “ਕਨਿਸ਼ਟ੩;” ਜਨਿਧੀਤ । ਦ੍ਾਦਸ਼ ਮਾਂੜ੍ਹ ਚੈਦ ਕਰਿ ਪੂਰੈ 
ਕੁੰਭਕ ਸ਼ਕਤਿ ਪ੍ਰਮਾਂਣ ਰਖੰਤਿ"” ॥ ੧੧॥ ਰੇਚੈ ਖੋੜਸ ਮਾੜ੍ਹ ਸੂਰਜ 
ਕਰਿ" ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ “ਕਨਿਸ਼ਟ? ਪਛਾਨ । ਇਸੈ ਕਰਹਿ ਦੁਗਨੀ ਕਹਿ 
“ਮੱਧਕਮੀ”, ਤ੍ਰਿਗੁਣੀ ਮਾੜ੍ਰਂ ਸੁ “ਉੱਤਮ ਜਾਨਿ”। ਉਣੈ ਬਿਰਤਿ 
ਇਕ ਗ੍ਰਹਣ ਕਰੈ ਭਿਹ 'ਪ੍ਰੰਤਕਾਹਾਰ” ਨਾਮ ਪਹਿਚਾਨ"” । ਬਿਧਿ; ਹਰਿ, 
ਹਰ ਕੀ; ਕੈ ਪੰਚ ਤਤ ਕੀ ਕਰਣ “ਧਾਰਣਾ! ਇਸੇ ਬਖਾਨ"“ ॥੧੨॥ ਏਕ 
ਬਿਖੈ ਬ੍ਰਿਤ ਫਿਕਹਿ “ਧਯਾਨ” ਸੋ ਲਖਹੁ%“ਸਮਾਧੀ? ਦੋਇ ਪ੍ਰਕਾਰ“।ਇਕ 
“ਸਵਿਕਲਪ? ਦਤੀ ਪਨਰਵਿਕਲ੫:], ਅੰਗ ਜੋਗ ਕੇ ਅਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ । 
“ਇਹ ਚਾਰੇ ਰੁੱਦ ਦੇ ਆਸਨ ਹਨ । ਦਡੁਗਾਸਨ ਦੇਵੀ ਦਾ ਆਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਵ“ਪਸਚਮਤਾਨਾ 
(ਨਾਮੇ) ਸ਼ੋਭਨੀਕ (ਆਸਨ)ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਹੈ । 0 ਦੋ ਹੋਰ ਹਨ । “ਸਭਨਾ ਦੇ ਮਿਲਾਕੇ ਏਹ ੧੬ 
ਆਸਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। $ਟੋਰ ਪੱਖ ਵਿਚ ੧੬ ਵਿਚੋਂ ੪ ਮੁੱਖ ਮੰਨੇ ਹਨ ਸੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ:- 
“/ਜਿਥਾਂ ਸ੍ਰੇਜ਼ਣ ਹੈ । "ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਟੁਰਿਆ:-। ੯ ਇਹ ਤਿਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ । ੯ਚੇਦ ਸੁਰ 
(ਖੱਬੀ ਨਾਸਕਾ) ਵਿਚ ੧੨ ਮਾਤਾ(ਭਾਵ ਬਾਰਾਂਵਾਰ ਓਮੰਕਾਰ,ਉਚਾਰਕੇ ਪੂਰੇ ਭ.ਵ ਸ੍ਹਾਸ ਖਿੱਚੇ 
ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਿਣਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਉਨਾਂ ਕੁੰਭਕ ਰੱਦੇ । “ਓੜਸ ਮਾਟ੍ਾ ਉਚਾਰਕੇ ਸੂਰਜ ਸ਼ੂਰ 
ਦੁਆਗਾ ਟੇਚਕ ਕਰੇ ਭਾਵ ਕੱਢੇ । “ਇਸਤੇ' ਦੁਗਣਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਧਮ ਪ੍ਰਣਾਯਾਮ ਹੈ । 
੧ਬਊਸਨੂੰ ਉਤਮ ਜਾਣੋ।"£ਪ੍ਰਤਸਾਹਾਰ ਨਾਮ ਦਿਸਦਾ ਪਛਾਣੋਂ ਕਿ ਜਦ ਇਕ ਬ੍ਰਿਤੀ ਉਠੇ ਉਸ 
`ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵੇ ਭਾਵ ਟੇਕ ਲਵੇ । "“(ਚਿਤ ਨੂੰ) ਏਹਮਾ ਯਾ ਸ਼ਿਵ ਯਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਯ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾ 
ਵਿਚ ਧਾਰ ਲੋਣ ਨੂੰ ਧਾਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟਿਕਾਉ ਕਰਨ। ਪਰ ਯੋਗ ਦੇਰ= 
ਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਿਤ ਨੂੰ ਖੋਨ੍ਹ ਰੱਖਣਾ ਧਾਰਨਾ ਹੈ] । ਇਕ 
ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਤੀ ਟਿਕਣੀ (ਇਸਨੂੰ)“ਧ3ਨ” ਜਾਣੋ"(ਅਗੇ)ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਸੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ । 

ਆਜਿਧ ਆਸਨ ਤੇ ਪਦਮਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਨਾ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪੂਰ-ਅਧਜਾਯ 
੪੮ ਅੰਕ ੬੦ ਤੋੱ' ਅੱਗੇ। ` 1ਮਾਤ੍ਰਾ ਦਾ ਭਾਵ ਓੱਕਾਰ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿਚ ਜੇ ਸਮਾ ਲਗਦਾ 
ਹੈ । ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਸ੍ਰੀਗੁ: ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕ'ਸ਼; ਪੂ: ਅਧਜ: ੪੮ ਅੰਕ ੭੬ ਤੋਂ ਅੱਰੀ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ( ੫੬੭੨ ) ਚਿਤੁ ੫ । ਅੰਸੂ ੪੬, 

“ਸ਼, ਤੁਚਾ, ਚਖੁਂ; ਜੀਹ'; ਰੁ ਨਾਸਾ, ਗਜਾਨਿੰਦੀ 'ਏਹ ਪੰਚ 
ਉਜ਼ਾਰ' । ਵਾਕ, ਪਾਠ'੦ ਪਦ"; ਗੁਦਾ; ਉਪਸਬਥੈ", ਪੰਚ ਕਰਮ ਇੰਦ੍ਰ 

ਉਰਧਾਰ”॥੧੩॥ਸ਼ਬਦ"; ਸਪਰਸਾ”,ਰੂਪਰਸ”'; ਰੈਧ8'“; ਬਿਖਯ ਪੰਚ. 

ਗਜਾਨਿੰਦ੍ਰੀ ਕੋਰ'॥ਕਹਿਣ",ਗੂਰਹਣ'';ਗਤਿ”, ਅਨੰਦ 9 ਬਿਸਰਰੈ”, 

ਕਰਮੇਂਦ੍ਰੀ ਕੇ ਬਿਖਯ ਬਡੇਰ'<। ਮਨ; ਬੁਧ, ਚਿਤ ਅਹੈਕਾਰ ਚਤੁਸ਼ਟੈ 

ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਰੂਪ ਇਹ ਹੇਰਿ” ।ਸੈਕਲਪ"; ਨਿਸ਼ਚੈਂ੯, ਅਨੁਸੈਧਾਨੰ”, 
ਗਰਵ”, ਜਬਾੜ਼੍ਮ ਬਿਖਯ ਨਿਬੇਰ”।੧੪॥ ਦਿਸ਼ਾ ਪੌਨ੨੦ ਰਵਿ੩;ਜਲ 

ਪਤਿ੪,ਛਿਤ”<ਸੁਰ,#ਅਗਨੀ੬;ਇੰਦ੍੭੭ ਉਪਿੰਦ< ਬਖਾਨ। ਪੂਜਾ 

ਪਤੀ੯; ਮ੍ਰਿੱਤਕੂ੧੦੦ ਸਸਿਂ”੧੧੦ ਬ੍ਰਹਮਾ੧੨੪ ਥੇਤਰੰਗ“੧3੦ ਰੁਦ੍ਰ੧੦੭ 
ਦੇਵਤਾਜਾਨ'$/ਪ੍ਰਾਨ ੨,ਅਪਾਨ੨;ਸਮਾਨ੩;ਉਢਾਨੰ 

੪4ਬਜਾਂਨ੫੦ਨਾਂਰ੬, 

ਗ੍ਰਮ੭, ਪਹਿਚਾਨ । ਕਿਰਕਲ੮; ਦੇਵੈਦੱਤ<, ਧਨੰਜਯ੧੦੦ ਇਹ ਢਸ 

_ ਬਯਸ਼੍ ਗਿਨੀਜੈ ਪ੍ਰਾਨ”॥੧੫॥ ਕ੍ਿਯਾ ਸ਼ਕਤਿ ਨੇ ਪ੍ਰਾਨ ਸਮਸ਼ਟੈ; ਕਾਰਨ 

ਸੂਖਮ ਬੂਲ ਸਰੀਰ੯ । ਵੈਰਾਟ; ਸੂਤ; ਅੱਬਯੜ੍ਰਿਤ” ਜੇਈ ਇਹੀ 

੧ਪਿੱਛੇ(ਅੰਸੂ ੪੨ ਅੰਕ ੧੩.ਕਹੇ ਇੰਦੇ ਉਨਹਾਂ ̀ ਵਿਸ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਟੁਰਿਆ।ੈਕੈਨ । 

ਕਖਲੜੀ । “ਅੱਖ । “ਜੀਭ । #ਨਕ।?ਏਹ ਪੰਜ ਗਜਾਨਇੰਦੰਯ ਹਨ । "ਮੂੰਹ । ₹ਹੱਬ । "“ਪੈਰ
 । 

੧੧ਲਿੰਗ ਇੰਦੇ । "#ਏਹ ਪੰਜ ਕਰਮ ਇੰਦੇ ਸਮਬ ਲੈ । "ਅਵਾਜ਼ । #ਲੂਹਨਾ।'ਖਸੁਆਦ। 

<੬ਰੁਸ਼ਬ । ਪੰਜ) ਗਯਾਨ ਵਿੰਦ੍ੀਆਂ ਦੇ ਏਹ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ । "ਬੋਲਣਾ । ੧ਵਲੈਣਾ/ 

੨ਓਜੁਲਣਾ । “%(ਕਾਮ) ਸੁਆਦ । “ਮਲ ਤਜਾਗ । ਏਹ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ । 

੨੪ਗੁਛ ਏਹ ਚਤੁਸ਼ਟੇ ਅੰਤਹਕਰਣ ਹਨ । ““ਫੁਰਨਾ (ਇਹ ਮਨ_ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ) । ਤੀ(ਇਹ 

ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ) । “?ਵਿੰਤਨ (ਇਹ ਚਿਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ) । ੨੯ਅਹੈ ਬਿਿਤੀ (ਇਹ ਅਹੈਕਾਰ 

ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ) । “ਪਿੱਛੇ ਕਹੇ ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਕਮ ਅਟ ਸਾਰ ਸਮਝ ਲਓ । (ਇਹ ਚੌਢਾੰ ਇੰਦੇ ਤੇ 

ਵਿਸ਼ੇ ਮੁੱਠੇ)। ”ਵਰਣ,<੯ਧਰਤੀ/5(£ਹ ਪੰਜੇ ਗਜਾਨ ਵੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦੇ)ਦੇਵਤੇ ਹਨ । 5 ਅਗਨੀ; 

ਇੰਦ, ਉਦੰਦ-, ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਤੇ ਜਮ (ਏਹ ਪੰਜ ਕਰਮ ਇੰਦਿਿਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਹਨ)ਦੰਦ । 

੩੫ ਦੇਵ(੬੬ਏਹ ਚਾਰ ਦੇਵਟੇ ਅੰਤਹਕਰਣ ਦੇ ਹਨ(ਏਹ ੪੨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਕੀ)/”ਦਸ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚਾਲੇ ੯ਏਹ(ਪਿੱਛੇ ਕਹੇ)ਦਸ ਵਕਸ਼ਟੀ (ਪ੍ਰਤਨੇਕਤਾ)ਪ੍ਰਾਣ੍੍ ਹਨ।(ਸ਼ਰੀਗ-ਨਾਨਕ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੂਰਬਾਰਧ ਦੇ ਅਧਸਾਯ੬ ੦ ਅੰਕ ੪੯,੫੦ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕੇ ਹਨ)/ਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ਕਤੀ 

ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਦ ਸਮਸ਼ਣੀ ਹੈ । ਕਾਰਣ,ਸੂਖਮ ਤੇ ਅਸਬੂਲ।ਏਹ ਤਿੰਨ) ਸਰੀਰ ਹਨ । ਏਹ 

ਤਰੇਏ ਸਬੀਰ ਫੀ ਵੜਸ਼ਟੀ ਸਮਸ਼ਟੀ ਟੇਦ ਕਰਕੇ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਵਜ£ਟੀ ਟ੍ਰੈ ਸਰੀਰ ਜੀਵ 

`ਵੇੰ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਆਏ ਹਨ,ਈਸ਼੍ਰ ਦੇ ਸਮਸ਼ਣੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:-ਫੋਰਾਣ, 

ਸੂਤਰ, ਅਬਜਾਕ੍ਰਿਤ । $”ਅਵਯਾਕ੍ਰਿਤ=ਮਾਇਆ । 



_% ਪੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ। ਇਉ ੨ ਰਬ 
ਸਮਸ਼ਟਿ ਸਹੀਰ ਰੈਭੀਰ' । “ਅਭਿਮਾਨੀ ਵਿਸੂਹ; ਤੇ ਜਸ, ਪਾਗਹਿ ਇਹ 
,ਬਯਸ਼ਟਿ ਕੇ ਤੀਨ ਸਧੀਗਈਸੂਰ ਹਿਰਣਗਰਭ ਬੈਸ਼੍ਰਾਨਰਇਹ ਸਮਸ਼ਤਿ 
ਅਭਿਮਾਨੀ ਬੀਰ॥੧੬॥ਬਯਸ਼ੰਟ ਸਮਸ਼ਟਅਧਯਸੂ ਲਖਹੁ ਦ੍ਰੋ ਜਿਮ ਸਰ- 
ਪਾਦਿ ਜੋਵਰੀ ਮਾਂਹਾਂ। ਸੀਪ ਬਿਥੇ ਰੂਪੋ ਜਿਮ ਕਲ੫ਤਿ” ਤਿਮ ਬ੍ਰਹਮਾਤਮ 
ਚੇਤਨ ਆਹਿ । ਹੈ ਅੱਗਜਾਨ ਕਰਿ ਕਲਪਤਿ ਸਭਿ ਜਗ!; ਅਧਿਸ਼੍ਹਾਨਿ 
ਆਤਮ ਇਕ ਚਾਹਿਂ । ਨਹੀ' ਜੇਵਰੀ ਜਾਨਹਿ ਜੋ ਲਗ ਤੋਂ ਲਗ ਕੰਠਪ 
ਕਲਪ ਦੁਖਪਾਹਿ” ।੧੭॥ [ਪਰਲਾਯ:-]"ਤਤਪੰਚੀੜ੍ਰਿਤ ਪੰਚ ਅਪੰਂਢਿਕ੍ਰਿਤ 
ਜਬਿ ਸਗਰੇ ਲੈਤਾ ਕਹੁ ਪਾਇੰ,ਕੂਤ ਅਪੰਚੀਕ੍ਰਿਤਾਂਪੁਨ ਸਾਰੇ ਅੱਬਕਾੜ੍ਿਤ 
ਮੈਂ ਲੈ ਹੁਇ ਜਾਹਿੰ”ਭੂਤ ਸਥੂਲ ਹੋਇ ਲੈ ਜਬਨੂੰ ਯਾਕੋਪੁਲੈ ਰੈਨ ਦਿਨ” 
ਨਾਇਪਸੂਖਮਕੂਤ ਹੋਤਿਲਯਜਾਨਹੁ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਲੰ”ਸ ਨਾਮ ਕਹਾਇ”" 
॥ ੧੮ ॥ ਝ੍ਹਮ ਸੱਚਿਦਾ ਨੰਦ ਗਯਾਨ ਤੇ ਸਭਿ ਕੌ ਜਬ ਅਭਾਵ ਹਇ 
ਜਾਇ।ਸੀਪ ਰੱਜੂ ਕੋ ਗਜਾਨ ਹੋਇ ਜਬਿ ਰੂਪਾ ਸਟਪ ਨਹੀ' ਜਿਸ ਭਾਇ"। 
ਤਥਾ ਅਧਜਸ਼ਟ ਗਯਾਨ ਤੇ ਨਾਨਾ"ਹੁਇਅਭਾਵ ਸਭਿ ਦ੍ਰੈਤ ਬਿਲਾਇ”। 
"ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਮਹਾਨ ਸਮਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਰੀਰ ਹਨ । “(ਜਿਸ ਤਰਾਂ) ਵੜਸ਼ਟੀ ਕਾਰਣ £ੁਖਮ ਤੇ ਸਟਲ 
ਟਿੰਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇਅਭਿਮਾਨੀ ਵਿਸ਼ਵ, ਤੇਜਸ, ਪ੍ਰਾਗ ਹਨ ਤਿਵੇ' ਹੀ ਸਮਸ਼ਣੀ ਤ੍ਰੈਆਂ ਸਰੀਰਾਂ 
ਦੇ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਈਸ਼ਰ, ਹਿਰਣਗਰਭ ਤੇ ਵੈਸ੍ਰਾਨਦ ਹਨ ! ₹। ਦ੍ਹਮ ਵਿਚ ) ਵਯਸ਼ਟੀ ਤੇ 
ਸਮਲ਼ਟੀ ਦੋਵੇਂ ਕਲਪਤ ਜਾਣੋ ਜਿਵੇਂ ਟੱਸੀ ਵਿਚ ਸੱਪ ਆਦਿਕ [ਅਧਯਨ=ਜਿਸਦਾ ਭੁਮ ਕਿਮੇ 
ਅਧਿਸ਼ਾਨ ਵਿਚ ਦੋਵੇ, ਦੈਜੇ ?੫ । ਅਧਿਸ਼ਾਨ=ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਮ ਦਾ ਆਟੋਂਪ ਦੋਵੇ, ਜੈਨੇ ਟੱਸੀ]। “ 
$ਸਿੱਪੀ ਵਿਚ ਜਿਵੇ' ਚਾਂਦੀ ਕੁਲੇਵਾਂ ਮਾਤ ਹੈ । “ਤਿਵੇ“ ਦਹਮ ਆਤਮ ਕੈ ਤਨਨ ਵਿਚ (ਅਗਨਾਨ 
ਕਰਕੇ) ਕਲਪਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਗ । ਝੰਇਸ ਦਾ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ (ਸੱਤ ਸਰੂਪ) ਇਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ 
ਦੇਖੋ । “ਜਦ ਤਕ ਫੱਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਤਦ ਤਾਈ ਕਲਪ ਕਲਪ ਕੇ ਦ੪ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । 
ਜਦ) ਪੰਚੀ ਕਿਤ ਤੱਤ ਅੰਚੀ ਕ੍ਰਿਤ ਤੱਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਲਯਤਾ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ( ਤਦ ) ਫਿਰ 
ਸਾਠੇ ਅਹੰਚੀ ਕ੍ਰਿਤ ਤੱਤ ਐਂਬਨਾਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਲੈ 2 ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਸਈਲ ਭੂਤ ਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ ਇਯਦਾ ਨਾਮ'ਰਾਤਦਿਨ ਦੀ ਪੂਲ” ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਖਮ ਦੂਤ ਲਯ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਅਵਗਾਕ੍ਰਿਤ 
ਵਿਚ) ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ “ਕ੍ਰਿਤ ਪੁਲੋ! ਕਟਿੰਦੇ ਹਨ । “ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੱਪੀ ਤੇ ਟੱਸੀ ਦੇ ਗਜਾਨ ਹੋਣ 

`ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਮਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ/"ਨਾਨੌਤ੍ਹ । ੯੧ਤਿਵੇ' ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਦੇ ਗਜਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਨੌੱਤ੍ 
(ਕਲਪਤ ਜਗਤ)ਅਭਾਵ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੈਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । [ਅਧਜਸ਼ਦ ਟ” ਮੁਰਾਦ 
ਅਧਿ£ਠਾਨ ਦੀ ਹੈ। _”ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਤਤ <ਬੀ ਪ੍ਰਤਿਤੀਆਂ ਦੇ ਦੂਪ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚੀੜਿਤ ਕਹੋਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੇ ਪੰਥੀ ਪ੍ਰਕਿਤੀਆੰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 
ਅਪੰਚੀ ਕਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਲ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਭੂਤ ਕਹੀਦਾ ਹੈ । 



ਰੀ ਪਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ (੯੬੭੪) ___ ਰਿਟ ੫। ਸੰ£ ੪੪ 

€ਗ੍ਜਾਨ ਪ੍ਰਲੈ' ਇਸ ਨਾਮ ਕਹਿਤ ਹੈਂ" ਸਤਿਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ਨਿ ਤੋ ਪਾਇ॥ 
੧੯॥ [ਉਤਪਤਿ:-] ਭੂਤ ਅਖੰਜ਼ੀਕ੍ਰਿਤ ਜੁਤਿ ਕਾਰਜ ਪੰਚੀਕ੍ਰਿੱਤ ਸਕਾਰਜ 
ਹੋਇ'। ਇਨ ਕੋ ਉ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਉਤਪਤਿ” ਨਾਮ ਜਾਨੀਏ 

ਸੋਇ'। [ਸਥਿਤੀ:-]ਉਪਜਿ ਪਰਪੰਚ ਥਿਰੈ ਬਿਧਿ ਬਯ ਲਗ ਇਸਕੋ ਨਾਮ 
“ਸਥਿਤ”ਤੀ ਜੋਇ।“ਸਥਿਤਿ ਅਵਾਂਤਰ/ਭੇਦ ਜੁ ਬਿਧਿਨਿ ਸਦਿਨ “ਬਿਧਿ 

ਪ੍ਲੈ"ਕਹੈਂਸਭਿ ਕੋਇ॥੨੦॥ਪੂਰਣ ਆਯੂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਲੈ ਹੁਇਦੁਤੀਪ੍ਰਲੈ ਸਭਿ 
ਕੌ ਛੈ ਜਾਨਿ” ।ਜਿਸ ਮਹਿ ਉਤਪਤਿ, ਸਥਿਤ ਨ ਪਰਲੀ, ਤ੍ਰਿਤੀ ਹੋਤਿ ਹੈ 

“ਪਲੈ ਗਜਾਨ।ਮੁਕਤਿ ਕਾਲ ਅੱਦ੍ਰੈਤ ਅਖੰਡਇਕ ਐਸੋਰੂਪ ਤਾਂਹਿ ਪਹਿ- 

ਚਾਨਖਜੋਲਗ ਵਿੱਦਜਾ ਗਨਾਨਨਉਪਜੋ ਕਾਲ ਅਖੰਡ ਅਵਿੱਦਯਾ ਮਾਨ'॥ 
੨੧॥ਸੇਚਿਤ,ਪਰਾਰਬਧ;ਕ੍ਰਿਯਮਾਣਜੁ ਤਿਧਾ. ਕਰਮਜਾਵਤਨਹਿੰਗਯਾਨ। 

ਭੂਤ, ਭਵਿੱਖਕੰਤ; ਬਰਤਮਾਨ ਕੋ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਇਧ ਲਏ ਪਹਿਚਾਨ” । 

ਤ੍ਰਗੁਣੀ ਮਾਯਾਲਿਏਚੈਤੈਨਮਹਿੰ ਜੀਵ ਸ੍ਰਭਾਵ ਗਜਾਨ ਬਿਨ ਜਾਨ"'।ਸਤ੭ 

ਰਜ ਤਮ ਗੁਣਤੀਨਹੁ ਤਬਿਲੌ ਜਬਿਲੋਂ ਗਜਾਨ ਨ ਭਯੋ ਮਹਾਨ॥੨੨॥ਗਣ 

ਕੀ ਪਰਵਿਰਤਨ ਤੇ ਰਹਿਤਨ;ਭਿੰਨ ਲਖਹਿ ਨਿਜ,“ਨਿਰਗੁਣ?” ਸੋਇ”"। 

੧ਇਸਦਾ ਨਾਮ “ਗਜਾਨ ਪ੍ਰੋ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । “ਅਪੰਚੀ ਕਿਤ ਕੂਤ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਸਮੇਤ ਜਦ 
ਪੰਚੀਕਿਤ ਸਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣ । “ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਜਣਾਂ ਦ੍ਹਮ ਤੋ ਜਦ ਟੋਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ “ਉਤਪਤੀ” 

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਜਗਤ ਉਤਪਤ ਟੋਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਉਮਰਾ ਤਕ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ 

ਨਾਮ “ਸਥਿਤੀ” ਹੈ। ““ਅਵਾਂਤਰ ਇਸਬਿਤੀ? ਦਾ ਠੇਦ £ਣੋ:-=ੰਕਿ ਬ੍ਰਹਮ, ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ “ਅਵਾਂ- 
ਤਰ ਇਸਥਿਤੀ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ₹ੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ “ਅਵਾਂਤਰ ਪਲੈ ਕਟਿਦੇ ਹਨ । “ਦੂਜੀ 
ਪਲੈ ਇਹ ਦੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦ੍ਹਮਾ ਦੀ ਆਯੂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਭ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । 
ਦੰਤੀਜੀ ਗਯਾਨ ਪੂਲੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਤਪਤੀ, ਇਸਬਿਤੀ, ਪ੍ਰਲੋ, ਤਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ । 

ਦਇਕ, ਅਮ੍ੈਤ, ਅ£ੰਡ, ਐਸਾ ਦੂਪ ਕਰਕੇ (ਸ ਨੂੰ _ਪਹਿਚਾਨਣ। “: ਕਤੀ ਕਾਲ/ਹੈ । ( ਅ) 

_ ਜਿਸ ਨੇ ਐਸਾ ਪਹਿਚਾਨਿਆਂ ਉਹ ਕਾਲ ਤੌਂ ਮੁਕਤ ਹੇ ਗਿਆ । "ਜਦ ਤਕ (ਬ੍ਰਹਮ) ਵਿਦਯਾ 

ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦਾ ਉਸ ਕਲ ਤਕ ਅਵਿੱਦਜਾ ਨੂੰ ਅਇੰਭ ਮੰ?।( ਅ) ਤਦ ਤਕ 
ਅਵਿਢਯਾ ਤੇ ਕਾਲ ਉਸਦੇ ਨਹਾਂ' ਟੁੱਟਦੇ । "ਜਦ ਤਕ ਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਤਦ ਤਕ ਮੈਚਤ ਪ੍ਰਾਰਬਗ 

ਕਿਯਮਾਨ ਤਿੰਟੇ ਕਰਮ ਹੈਨ,(ਤਦ ਤਕ ਹੀ)ਟੂਤ ਭਵਿੱਖਤ ਵਰਤਮ ਨ ਏਹ ਪ੍ਰਤਬੈਧ (ਰੁਕਾਵਟ) 

ਪਛਾਣਨੇ ,ਗਜਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ । "=ਤ੍ਰਿ ਗੁਣੀ ਮਾਯਾ ਜਦ ਚੇਤਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ 

ਤਦ ਗਜਾਨ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ ਹੋਕੇ ਜੀਵ ਸੂਭਾਵ ਵਾਲਾ ਹੇ ਗਿਆ । "੧( ਜਦ ਚੇਤਨ ) ਗੁਣਾਂ ਦੀ 

ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਟੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿੰਨ ਲਖਦਾ ਹੈ ਤਦ ਤਕ ਉਹ_ 'ਨਿਰਗੁਣ” 

(ਕਹੀਦਾ) ਹੈ ।“ਅਵਾਂਤਰ ਪ੍ਰਨੋ ਨੂੰ “ਨੈ ਮਿੱਤਕ ਪ੍ਰਲੋ ਤੇ ਮਨਵੰਤਰ ਪ੍ਰਲੈ” ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 



ਘੁੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੬੭੫) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰਸੂ ਬ੫. 
"ਜਬਹਿ ਤ੍ਰਿਤਨ ਮਹਿ ਚਿਤੈਨ ਅਪਨਿਪੌ ਲਖਿ ਅੱਗਜਾਨ ਤੇ “ਸਰਗੁਣ” 
ਹੋਇ' ।“ਨਾਸ਼ਵੈਤ ਆਕਾਰ ਪਛਾਨਹ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਜੋਇ' । 
ਕਵਿ ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਰ ਗਹਣ ਬਿਨ ਸਾਰ ਸਖੋਇ” 
॥੨੩॥ ਚੌਪਣੀ ॥ “ਤਨ, ਇੰਦ੍ਰ, ਮਨ; ਪ੍ਰਾਣ ਅਨਾਤਮ । ਲਖਹੁ ਅਕਾਰ 
ਅੱਗਕਾਨ ਸਹਿਤ ਤਮ । ਨਿਚੇਕਾਰ ਸਾਖੀ ਬ੍ਹਮਾਤਮ। ਆਪਨਪੋਂ ਜਾਨਹਿ 
ਜੁ ਅਨਾਤਮ” ॥ ੨੪ ॥ ਸੇਰਠਾ ॥ “ਚਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਜ ਲਖਿ ਨਾਂਹਿ ਸੋ 
ਅਕਾਰ ਨਿਰਕਾਰ ਨਹਿ । ਕਿਯੋ ਅਪਨਪੌ ਨਾਂਹਿ ਬਿਸਰ ਪਰਯੋ ਜੋ ਆਪ 
ਹੀਂ'॥੨੫।੧ ਇਤਿ ਸਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਦਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਪੰਚਮ ਟਤੇ “ਵਿਚਾਰ ਨਿਰਨੈਂ” ਪ੍ਰਮੁੰਗ 
ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਚੌਂਤਾਲੀਸਮੋ ਅੰਮੂ ॥੪੪॥ 

੪੫. [ਵੇਦਾਂਤ ਵਿਚਾਰ] । 
॥ ਦੋਹਰਾ ॥ [ਗੁਰੂ:-]1੯ਈਸ਼ਰ ਮੂਰਤ ਗਜਾਨ ਕੀ ਸਿਖ ਸੈਸਾਰ , 
ਤੇ ਪਾਰ । ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਉੱਤਮ ਅਧਿਕ ਇਤਰ ਗੁਰੂ ਵਿਵਹਾਰ” । 
॥੧॥ ਚੌਪਈ ॥ [ਸਿੱਖ:-] ਬਿਬੇਕ, ਵਿਰਾਗ੨, ਮਮੁਖੜਾ?:, ਤੀਨ । 
"ਜਦੋਂ ਦੇਤਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾਂ ਗੁਣਾ ਵਿਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਉਹ 
“ਸਰਗੁਣ” ਹੈ । “ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਜਾਣੋ ਤੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨੂੰ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਜਾਣੋ । ਸਤਿਗੁਰ 
ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨ ਤੱਤ ਨੂੰ ਖੋ ਲੈਦਾ ਹੈ । “ਤਨ, ਇੰਦ, 
ਮਨ, ਪ੍ਰਾਣ (ਹਭ) ਅਨਾਤਮਾ ਹਨ, ( ਇਸ ) ਅਨਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੂ ਜੋ ਅਪਨਪੌ ( ਆਪਣਾ ਆਪ ) 
ਜਾਣਦਾ ਹੈ', ਲਖ ਲੋ ਕਿ ( ਇਹ ਸਾਰਾ ) ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਅਗਹਾਨ ਦ ਹਨੇਰੇ ਸੈਲੁਕਤ ਹੈ, 
(ਕੇਵਲ) ਸਾਖੀ ਆਤਮਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਬ੍ਰਹਮਾਤਮਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੇ ਸਾਖੀ ਫੂਪ 
ਹੈ। “ਤੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਲਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ _ਨਿਰਅਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਕਾਰਣ ਹੈ, 
(ਜਦ) ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈਂ ਤਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ( ਸਹੀ ) ਨਹੀਂ” ਕੀਤਾ : 
[ਅਕਾਰ ਨਿਰਕਾਰ ਨਹਿ । “ਨਿਰਾ ਦੇਹੁਰੀ ਦੀਪਕ ਹੈ । ਅਕਾਰਨਿਰ 7ਨਿਰਕਾਰਨਹਿ] । (ਅ) 
ਅਕਾਰ ਨਿਰਕਾਰਨਹਿ ਨੂੰ “ਅਕਾਰ ਨਿਰਕਾਰ ਨਹਿ” ਪੜ੍ਹਕੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ_ਉਹ ਨਾ 
ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਨਿਰ ਅਕਾਰ ਹੈ । <ਸਿਖ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਉਹ 
ਸਰ ਅਧਿਕ ਉੱਤਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ (ਦ੍ਰਹਮ) ਗਜਾਨ ਦੀ ਇਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਈਸ਼ਰ 
ਮੂਰਤੀ ਹੈ । ਹੋਰ ਗੁਦੂ ਵਿਵਹਾਰ (ਮਾੜ੍ਹ ) ਹਨ । (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਪਦ ਦਸਾਂ ਪਾਤ- 
ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥ ਏਬੇ ਨਹੀ । ਸ਼ਾਸਟਰ] ਲੋਕ “ਗੁਰੂ! ਪਦ ਆਮ ਉਸ- 
ਤਾਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ,ਚਾਹੋ ਕਿਸੇ ਵਿਦਸ.ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਦੋਵੇ) । “ਮੋਖ ਦੀ ਇੱਛਾ । 

₹ਪਾ:-ਜੋ ਆਤਮ । 7“ਗੁਰਮਤ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਦਰਜਾ ਹੈ? ਊ ਅਗਲੇ 
ਅੰਧੂ ਵਿਚ ਦੱਸਣਗੇ । ਤਗੁਰ੍ਹ, ਸਿੱਬ, ਉਪਦੇਸ਼ ਆਦਿਕ ਸਿਰਨਮ' ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸੁਖ 
ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ [ _] ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। __ 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੦੬੭੬) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੱਸੂ ੪੫. 

੧ਖਫਧਾ ਚਤੁਰਬ,ਸਮ4ਦਮ,ਚੀਨ।ਉਪਰਤਿਤ, ਤਤਿੱਖਜਾ੦, ਸ਼ਰਧਾ.;
 

ਕਰੈਂ।ਸਮਾਧਾਨ੬4ਚਾਤੁਸ਼ਟੇ ਧਰੇ।੨ਸਿਖੀਸੋਈ ਲਖ ਲਹਿ ਕੱਲਯਾਣਾਂ। 

ਅਪਰ ਦੇਹ ਪੋਖਨਿ ਕੇ ਜਾਠਿ”।[ਉਪਦੇਸ਼:-] “ਹੋਇ ਬਿਚਾਰ ਆਤਮਾ 

ਨਾਤਮ । ਗਕਾਨ ਸਰੂਪ ਪਾਇ ਉਰ ਹਾਤਮ” ॥੩॥ ਸਿਖ ਕੌ ਨਾਸ਼ਹਿੰ ਬੋਧ 

ਕਲੋਸ਼ਾਂ।ਤਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਭਨੈਂ' “ਉਪਦੇਸ਼ੀ(ਦੀਖਕਾ:-]ਬਿਮਲ ਰਜਾਨ ਦੇ 

ਗਰ ਭਵ ਹਾਨਾ। ਇਹ “ਦੀਖਜਾ ਸਭਿ ਕਸ਼ਟ ਮਿਟਾਨਾਂ” ॥੪॥ [ਮੰਤ੍:-] 

ਯੰਤ੍ਰ ਸ਼ਿਰੋਮਣਿ ਕਹਿ ਸਤਿਨਾਮ” । ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਮਰਣ ਲਹਿ ਸੁਖ ਧਾਮ । 

[ਅਥਵਾ:-]ਅੰਦ੍ਰੇਤ ਵਾਕ ਤੱਤ੍ਰੰਮਸਿ ਜੋਇ.ਤੂੰਹੈਬ੍ਰਹਮ ਸੁਨੈਸਿਖ ਸੋਇਂ।੫। 

੬ਅਹੈਬ੍ਮਾਸਮ ਬਹੁਰ ਉਚਾਰੇ । ਮਹਾਵਾਕਕ ਏਹ ਮੰਤ੍ਰ ਸੁ ਧਾਰੇ” । 

[ਵਰਣ:] ਲਏ ਕਿਰਤਿ ਸਤਿਗਣ ਦ੍ਰਿਜ ਜਾਤਿ” । ਸਤ ਰਜ ਮਿਸਤ 

ਛੱਤ੍ਰੀ ਭਾਤ”” ॥ ੬ ॥ ਰਜ ਤਮ ਲਏ ਪ੍ਰਕਰਿਤ ਤਨ ਬੈਸ'"। ਤਮ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤ 

ਤੇ ਸ਼ੂਦਨ ਹੈਸ"। ਤ੍ਰਿਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਚਾਰ ਵਰਣ ਗਣ“ । ਇਕ 

ਇਕ ਬਰਣ ਮਹਿ ਢਾਰਹੁੰ ਬਰਣ'# ॥੭॥ ਅਥਵਾ ਵਰਣ ਦੋਇ 

ਇਸ ਢਾਲ” । ਬ੍ਹਮਨ ਆਦਿ ਅੰਤ ਚੇਡਾਲ'` । ਬ੍ਰਹਮ ਅਭਿਮਾਨੀ" 

ਬ੍ਰਹਮਣ ਕਹੀਏ । ਤਨ ਅਭਿਮਾਨ ਚੰਡਾਲ ਸੁ ਲਹੀਏ”” ॥੮॥ 

ਬ੍ਹਮਣ ਸੋ ਜੋ ਬ੍ਹਮ ਜਾਨਾਤਿ” । ਬੇਦ ਰਥ ਭਾਖਤਿ ਬੱਖਯਾਤਿ”” 

੧ਵੈਬੇ ਖਣਮਿਪੰਤੀ ਜੋ ਇਹ ਹੈ:-ਸਮ, ਦਮ, ਉਪ੍ਰਤਿ, ਤਿੱਖਾ; ਸ਼ਰਧ; ਸਮਾਧਾਨ । ਸੂਚਨਾ” 

ਵੇਰਵਾ ਦੇਖ ਅੱਗੇ ਅੰਕ ੩੦ ਤੇ ੩੪ ਤਕ । “ਜੈ ਇਹ ਚਾਰ (ਸ਼ਿਬੇਕ; ਵੈਰਾਰ।, ਸੇਖ ਇੱਛਾ; 

ਖਣਸੈਪੱਤੀ) ਧਾਦੇ । 5ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲਨਾਨ ਨੂੰ
 ਪਾ ਲਵੇਗਾ! 

(ਸਿੱਖ) ਦੇਹ ਪਾਲਨਹਾਰੇ ਜਾਣੋ । “(ਜਿਸ ਵਿਚ) ਆਤਮਾ ਅਨਾਂਤਮਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ( ਅਤੇ) 

ਸਰੂਪ ਦੇ ਗਜਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕੇ (ਅਗਯਾਨ) ਦਾ ਐੰਦੇਰਾ ਦਿਲ ਵਿਦੋਂ' ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ । #(ਜਿਸ ਨਾਲ) 

ਜਿੱਖ ਦੇ ਬਧਨ ਤੇ ਕਲੋਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ । “ਜੇ ਨਿਰਮਲ ਗਗਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ) 

ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਮਿਠਾ ਦੇਵੇ ਸੋ ਦੀਖਜਾਂ ਹੈ । “ਸਤਿਨਾਮ” ਨੂੰ ਇਟੇਮਣ ਮੰਤ੍ਰ ਕਟਿੰਦੇ ਹਨ । ੯ਅਦੈਤ 

ਵਾਕ 'ਤਤ ਤ੍ਰੰ ਅਸਿ ਅਰਥਾਤ “ਤੂੰ ਹੈ' ਦ੍ਹਮ” ਸਿੱਖ ਸੁਣੇ । ੧੧ਇਸ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਤ 

ਧਾਰਨ ਕਰੇ। "'ਸਤੋਗੁਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਕਿਤੀ ਦਿਜ ਜਾਤੀ (ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ)। "?ਸਤ ਤੇ ਰਜ 

ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ ਛੇਤ੍ਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ੯ਰਜੋ ਤ ਤਮੋ ਨੂੰ ਲੋਕੇ ਪੂਕਿਤੀ ਵੈਸ਼ 

ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । ''ਪ੍ਰਕ੍ਿਤੀ ਨੇ ਤਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੂਦ੍ਹਾਂ ( ਨੂੰ ਰਚਿਆ ) ਹੈ । "“ਤ੍ਰੇਗੁਣੀ 

ਪਰਕਿਤੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਰਣ (ਸਉਂ) ਗਿਣੀ ਦੇ ਹਨ । ੧੬ਪਰ ( ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ) ਇਕ ਇਕ 

ਵਰਣ ਦੇ ਚਾਹੇਂ ਵਰਣ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। "ਯਾ ਵਰਨ ਦੇ ਹਨ ਜੇ ਇੱਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:= 

੧ਦਮੁੰਢਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਅੰਤਲਾ ਚੰਡਾਲ । "ਮੈਂ ਝ੍ਹਮ ਹ) ਐਸੀ ?ਸ਼ਟਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ । “ਤਨ 

ਦੇ ਅਡਮਾਨੀ ਨੂੰ ਦੈਡਾਲ ਸਮਬੀਏ । "ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। =੨ਵੇਦ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਬ 

ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਗਟ । 



ਸ਼ਰੀਗੁਰ ਪਤਾ੫ ਨੂਰਜ । ( ੫੬੭੭) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੱਸੂ ੪੫. 

[ਆਸ਼੍ਮ:] ਆਸ਼੍ਮ ਬ੍ਹਮਚਾਰੀਚੱਤਾਸਗੂਹਸਬ ਬਾਨ ਪ੍ਰਸਬ [ਲੀ 
॥੯(ਅਤਿ ਵਰਠਾਸ਼੍ਹਮ:-]ਉਲੀਘਹਿ ਵਰਗਾਸ਼ਰਮ ਅਭਿਮਾਨ।ਅਤਿ ਵਰ- 
ਠਾਸ਼੍ਮਵਾਨ ਸ ਜਾਨ” । ਅਤਿ ਵਰਫਾਸ਼ਰਮੀਯ ਬਿਭਚਾਰ ਨ%[ਧਰਮ:-] 
ਬ੍ਹਮਨਿਸ਼ਠ ਆਤਮ ਧ੍ਮ ਧਾਰਨ'॥੧੫॥[ਅਧਰਮ: ਧਰਮ ਆਤਮਾਂ ਤੋਂ 
ਜਬਿ ਹੀਨਰਹੇ ਅਨਾਂਤਮ ਧਰਮੰ ਲੀਨ/ਇਹ ਅਧਰਮ ਕਰੀਜੈ ਬਰਣ'। 
[ਮਰਣ:-$ਸੱਤਿਨਾਮ ਸਿਮਰਣ ਨਹਿ ਮਰਣ ॥ ੧੧॥ ਅਥਵਾ ਸਚੁਦਾ- 
-ਨੌਦ ਸਰੂਪ । ਨਿਹ ਸਿਮਰਣ ਸੋ ਮਰਣ ਕਰੂਪ । (ਜਨਮ:-] ਸੱਤਿਨਾਮ 
ਲਿਵ ਅਹੈ ਬ੍ਹਮਾਸਮਿ । ਇਸ ਵਿੱਦਕਾ ਕੀ ਉਤਪਤਿ ਜਨਮ” ॥ ੧੨ ॥ 
[ਬਿਖ; ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਂਹ੍ਰੈ ਸੈਸਾਰ ਕੀ ਪਰਾਪਤਿ ਜੋਇ। ਨਿਜ ਸਦੂਪ ਬਿਸਰਹਿ 
ਬਿਖ ਸੋਇ' । ਦਹੱਇ ਜੁ ਗਕਾਨ ਤੋ ਸਵੁਰਣ ਸਰੂਪ । ਸੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੋਖ 
ਅਨ੫॥੧੩॥[ਗੁਣ,ਦੋਖ: "ਬਿਨ ਬਿਵਹਾਰ ਆਤਮਾ ਦੇਖ। ਇਹੀ ਬੜੋ 
ਗੁਣ ਸੁਮਤਿ ਪਰੇਖ"”ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਸਮੇਤ ਆਤਮਾ ਪਿਖੇ"'ਬੜੋ ਦੋਖ ਗਜਾ- 
ਨੀ ਇਹਲਖੇ"॥੧੪।(ਜਸ;ਅਪਜਸ:]['ਦਗਕਾਨ ਭਏ ਤੇ ਜੀਵਨਮੁਕਤਿ। 
ਸਜਸ ਬਿਸਾਲ ਇਹੀ ਹੁਇ ਜੁਗਤਿ” । "ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਨ ਆਤਮ 
ਗਜਾਨ । ਸੋਈ ਅਪਜਸ ਮਹਿਦ ਮਹਾਨ"$।੧੫॥ਦੋਹਰਾ॥ [ਪੰਡਤ ਸੈਤ:-] 
'ਆਸਮ ਚਾਰ ਹਨ-ਬੁਹਮਚਾਰੀ, ਗ੍ਰਹਸਬ_ ਬਾਨਪ੍ਰਸਥ ਤੇ ਮੈਨਗਾਸ । ”ਵਰਲਾਂਸ੍ਰਮ ਦੇ 
ਅਭਿਮਾਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸਨੂੰ ਅਤਿ ਵੇਰਣਾਸ਼੍ਰਮ ਵਾਲਾ ਜਾਨ ਲਓ । ੧ਅਤਿ ਵਰਨਾਂਸ੍ਰਮੀ 
ਉਹ ਹੈ ਜੇ ਅਨਿੰਨ ਹੈ ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ ਭਾਵ ਛੱਡਕੇ ਰਬ ਨਹੀਂ .ਜਾਂਦਾ । “ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ 
ਨੇਸ਼ਠਾ_ ਦਾ ਧਾਰਨਾ “ਧਰਮ” ਹੈ । “ਆਤਮ 'ਨੇਸ਼ਠਾ ਟੂਪੀ) ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਦ ਹੀਨ ਹੈ ਤੇ 
ਅਨਾਤਮ ਧਰਮ ਵਿਚ ਲੰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ "ਧਰਮ ਵਰਣਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ । ੬ਸੱਤਿਨਾਮ 
ਦਾ ਸਿਮਰਣ ਨਹੀਂ, ਇਹੈ ਮ੍ਰਿਤਜੁ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਸਚਦਾਨੰਦ ਸਟੂਪ ਦਾ (ਆਤਮਾ ਟੂਪ ਕਰਕੇ) ਜੇ ਜੋ 
ਦਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਗ ਬੀ ਬੁਰੀ ਮਰਿ ਹੈ।”(ਜਨਮ ਕੀ ਹੈ)ਸੇਤਿਨਾਮ ਵਿਚ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ 
(ਅਥਵਾ) ਅਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾਸਿਮੀ ੀ (ਵਿਚ ਲਿਵ ਜੁੜੀ  ਹੋਵੇ)ਇਸ ਵਿਦਜ ਦੀ ਜੋ ਉਤਪਤੀ ਹੈ, ਇਹ 
ਜਨਮ ।ਦਨਿਜ ਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜੇ ਬਿਸਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੇ ਬਿਖ ਹੈ ਉਸਟੋ” ਨਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ (ਜਨਮ 
ਮਰਣ) ਹੈਦਾ ਹੈ।€ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਦੋ(ਨਿਜ)ਸਟੂ੫ ਦੀ ਸਫੁਰਣਤਾ £ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ 
ਤੋ ਕੈਵਲ ਮੇਖ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । "ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਿਵਹਾਰ ਤਂ' ਬਿਨਾਂ ਦੇਖਣਾ ਭਾਵ ਤ੍ਰਿ ਗੁਣ” 

ਤੀਤ ਤੱਕਣਾ ਇਸਨੂੰ ਦੁਧੀਵਾਨ ਬੜਾ ਗੁਣ ਦਖਦੇ ਹਨ । "ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਸਮੇਤ ਆਤਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਐ। 
₹੧ਗਜਾਨੀ ਇਹ ਬਡਾ ਦੋਖ ਲਖਦੇ ਹਨ । "ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਗਿ: 
ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ।੯9ਬਤਾ ਭਾਰੀ ਅਪਜਸ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਗਿਆਨਪਾਕੇ 
ਕੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਹੇਵੇ । ਅਬਵਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਆਤਮਚਦਾਨ ਨਾ ਮਿਲੇ । 

ਵਂਪਾ:-ਬਿੱਖੈ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪਸੂਰਜ। ___(੫੬੭੮) ਰਿਤੂ ੫ । ਅੰਨ ੪੫. 

'ਬੁੱਧਿ ਰਹਹਿ ਬ੍ਰਹਮਭਾਵ ਮਹਿੰ ਬਹਮਾਦਿ ਸ਼ੇਖ ਪਰਧਯੀਤ । ਇਕਤਾਂ ਮਹਿ 
ਨਿਸ਼ਚਾ ਲਹੈ ਸੋਈ ਪੰਡਤਿ; ਮੈਤਂ॥੧੬॥ਚੌਪਈ॥ ਉਤ ਅਰੋਗੀ:-] “ਹੈ- 
ਮਮਤਾ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬੀਵਰੋਗੀ ਸੋ ਸੈਸਾਰੀ ਜੀਵ'।ਅਹੈ ਮਮਤਾਭਿਮਾਨ ਤੈ 
ਹੀਨ/ਗਯਾਨ ਸਰੂਪ ਅਰੋਗੀ ਚੀਨ॥੧੭॥ਬੁੱਧਿ ਅਨਾਤਮ ਮਹਿੰ ਸੋ ਰੋਗੀ। 

_ਬ੍ਰਹਮਬੁਧਿ ਡਿਹ ਜਾਨ ਅਰੋਗੀਖਰੰਧਨੀ ਨਿਰਧਨੀ:-ਆਤਮਧਨ ਪ੍ਰਾ- 
ਪੜ ਸੋ ਧਨੀਬਿਨਆਤਮ ਪਾਏ” ਨਿਰਧਨੀ॥੧੮॥(ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ:-]ਜ- 
ਗਜਾਸੀ ਨਰ ਬਹੈ ਜੁ ਸ਼ੋਯ।ਊੱਤਮ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਿਤਦੇਯੱ।ਨਹਿਂ ਅਭਿ- 
ਲਾਖਾਫਲ ਕੀ ਕਰੈਹੁਇ ਨਿਸ਼ਕਾਮਬ੍ਰਿਤ ਦਿਵ ਧਰੈ॥੧੯(ਪੰਚਕਰਮ:-] 
ਕਰਿਬੇ ਕਰਮ ਪੰਚ ਪਰਕਾਗਇਕਤੋਂ“ਨਿੱਤ ਕਰਮ੧"ਹਿਤ ਧਾਗਮੱਜਨ” 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੌਪਠਨਾ।ਸੈਧਾਦਿਕਸੱਤਿਨਾਮ ਮੁ ਰਟਨਾ॥੨੦॥ਸ਼ਾਧ ਆਦਿ 
“ਨੈੰਮਿੱਤਕਕ੨”ਅਹੈਂ ਕਿਹ ਨਮਿੱਤ ਤੇ ਕਰਨ ਜੁ ਲਹੈ'/ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤਾਦ- 
ਕਤਤ੍ਰਿਤੀਓਂ ਧਰੈਂ।ਬਰਤ ਚੇਦਰਾਇਣਾਢਿ ਜੇ ਕਰੈ”'॥੨੧॥ ਚਤੁਰਥ ਹੈ 
€ਉਪਾਸਨਾ£! ਰੂਪਪੂਜਨ ਅਪਨ ਇਸ਼ਟ ਅਨੂਪ ਇਹ ਚਾਰਹੁੰ ਸ਼ੁਭ ਕਰੇ 
ਸਦੀਵ । ਹੁਇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਲੇ ਨਿਰ ਨੀਵ॥੨੨॥ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੈ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਪਾਸਅਰਪਹਿ ਸਕਲ ਕਰਮ ਨਿਰਜਾਸ । ਕਰਮ ਪੰਚਮੋ “ਨਖਿਧ੫” 
ਪਛਾਨ । ਆਦਿਕ ਪਤ ਇਸਤ੍ਰੀ ਰਤਿ ਠਾਨਿ ॥੨੩॥ ਇਨ ਕੋ` 

ਨ ਕਗੈਜੋ ਨਰ ਸ਼੍ਰੇਯ ਚਾਹ ਕੋ ̀ਧਰੈਭਗਤਿਜੋਗ ਕਰਿ ਜਬਿ ਨਿਸ਼ਕਾਮ'੫ 
ਸ਼ੁਧਅੰਤਹਕਰਣ ਹੁਇ ਅਭਿਰਾਮ॥੨੪॥ਜਥਾਮਲੀਨਬਸਤ੍ਰ ਬਹ ਕਾਰੇ" 
ਉਜਲ ਸਾਬਣ ਸਾਬ ਪਖਾਰੇਇਮ ਉਪਾਇ ਤੋਂ ਮਨ ਸ਼ੁਧਿ ਜਬੈਈਸ਼ ਪ੍ਰ- 
ਮੈਨ ਹੋਤਿ ਹੈ ਤਬੈ॥੨੫॥(ਚਾਰ ਸਾਧਨ:-]ਚਾਰਹੁੰਸਾਧਨ"“ਉਰ ਉਪਜਾਵੈ। 
ਸੁਧਰੇ ਖੇਤ ਅੰਨ ਜਿਮ ਪਾਵੈ'#। ਗ”ਫੁਰੈ ਮਨ ਐਸੇਵਿਸ਼ਟਾ 
ਬ੍ਹਮਾ ਆਦਿਕਂ ਤੋਂ ਲੋਕੇਸੇਸ਼ਨਾਗ ਤਕ (ਭਾਵ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕੇ ਪਾਤਾਲ ਵਾਸੀਆਂ 
ਤਕ)ਬੁੱਧੀ ਬ੍ਰਹਮਭਾਵ ਵਿਚ ਗਹੇ,ਏਕਤਾ ਮਿ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪਕਾ ਲਵੇ ਉਹੀ ਪੰਡਤ ਹੈ ਓਹੀ ਸਤ ਹੈ। 
੨੩ ਮਯਾਰੀ ਜੀਵ ਦਾ ਅਹੈਤਾ ਮਮਤਾ ਕਰਕੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੈ ਸੋ ਟੋਗੀ ਹੈ। ਵਜਿਸਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬ੍ਰਹਮ 
ਵਿਚ ਹੈ ਸੋ ਅਰੋਗੀ ਹੈ । ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨ।“ਕਲਜਾਣ! $ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। “ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ। 
੯ਸ੍ਰਾਧਆਇ ਨੈਮਿੱਤਕ ਕਰਮ ਹਨ।ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਮਿੱਤਕਰਕੇ ਕਰਨਾਬਣਦਾ ਹੈ।'?ਪਾਸਚਿਤਆਦਿ 
(ਜੇ ਪਾਪ ਉਤਾਰਣ ਲਈ ਕਰੀਦੇ ਹਨ) ਤੀਜੇ ਹਨ। ""ਦੰਦਾਇਣ ਆਦਿ ਵਰਤ ਜੋਂ ਰੱਖੰਦੇ ਹਨ। 
“ਕਲੀਫਾਂ ਹੋਵੇ।(ਅ) ਨਿਰਣੈ ਕਰਕੇ । ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਗਤੀ ਜੋਗ ਕਰਕੇ । "$ਕਾਲੇ । ੯੯ਵੋਰਾਗ 
ਦਿਵੇਕ,ਘਟ ਸੈਪੱਤੀ,ਮਮੇਘਜਾ।'$ਸੂਧਰੇ ਹੋਏ ਖਤ ਵਿਚ ਜਿਵੇ" ਬੀ ਪਾਈਦਾ ਹੈ । #੫੮-ਜਾਵੇ । 



# ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । (੫੬੭੯) ਰੁਤ ੫ । ਔਸੂ ੪੫. 

ਕਾਗ ਸੁਰਗ ਸੁਖ ਤੈਸੇ ॥੨੬॥ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਸ਼ਯ ਸੁਖ ਜੇਤੇ । ਬਮਨ” ` 
ਸਮਾਨ ਨ ਭਾਵੈਂ ਤੋਤੇ। ਤੱਤ ਮਿਥਿਆ ਕੋ ਵੁਰੈ ਬਿਚਾਰ। ਸਾਧਨ ਦੁਤਿਯ 
ਬਿਬੇਕ ਉਚਾਰ ॥੨੭॥ ਰੂਪ ਜਥਾਰਬ ਆਤਮ ਜਾਨੋਂ । ਸਦਾ ਸੱਤ ਹੈ ਤੱਤ 
ਪਛਾਨੰ।ਸਾਚ ਝੂਠ ਹਰੈ ਇਕ ਹੀ ਬਿਥੈਂ। ਮਿਥਿਆ ਨਾਮ ਇਸੀਕੋ ਲਥ॥੨੮॥ 
ਜਬਿ ਅਧਿਸ਼ਟਾਨ ਸਾਚ ਕਰਿ ਜਾਨਾ।ਤਿਸ ਮਹਿ ਕਲਪਤਿ ਝੂਠ ਪਛਾਨਾ। 

; ਰੋਜ ਮਹਿੰ ਸਰਪ,ਸੀਪ ਮਹਿੰ ਰੂਪਾਂ। ਭੂਖਨ ਹੋਮ ਬਿਥੈ ਅਨਰੂਪਾ” ॥ ੨੯ ॥ 
ਭਿਮ ਆਤਮ ਸਤਿ ਰੂਪ ਮਬਾਰਾ। ਦੇਹਾਦਿਕ ਪਰਪੰਚ ਪਸਾਰਾ। ਇਮ ਤਤ 
ਮਿਥਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ'। ਸਾਧਨ ਦੁਤਿਯ “ਬਿਬੇਕ੨” ਬਿਚਾਰ॥ ੩੦ ॥ 
੯“ਜਿਤਿਕ ਬਾਸਨਾ ਮਨ ਮਹਿੰ ਜੋਇਤਕਾਗਣ ਤਿਨਹੁ ਨਾਮ “ਸਮਾੰਹੋਇ'% 
ਬਿਸ਼ਿਯਨਿ ਸਭਿ ਤੇ ਰੁਕੈ ਰਿਖੀਕ"'। ਇਹ “ਦਮਾ ਨਾਮ ਕਹੈਂ ਮਤਿ ਨੀਕ 
॥੩੧॥ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਭਏ ਆਨ ਕਰਿ ਬਿਸੈ। ਵੁਰੈ ਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਨ ਮਹਿੰ ਜਿਸੈ। 
ਅੰਗੀਕਾਰ ਨ ਕਰਿਬੇ ਭਾਵੈਂਨਾਮ “ਉਪਰਤਿਇਸੀ ਕੋ ਗਾਵੈਂ॥੩੨॥ਸੀਤ 
ਉਸ਼ਨ ਆਦਿਕ ਦੁਖ ਸਾਰੇ।ਸਹੈ “ਤਤਿੱਖਯਾ” ਨਾਮ ਉਚਾਰੇ। ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ 
ਮੰਹੈ ਰਿਦੈ ਲਗਾਇ । “ਸਮਾਧਾਨ! ਇਸ ਨਾਮ ਕਹਾਇ ॥ ੩੩ ॥ ਗੁਰੂ 
ਬਚਨ ਪਰ ਸਾਚ ਪ੍ਰਤੀਤ । “ਸ਼ਰਧਾ! ਨਾਮ ਕਹੈਂ` ਸੁਧ ਚੀਤ । ਖਸ਼ਟ 
ਸੋਪਦਾ ਭਨੀ ਸੁਨਾਇ । ਸਾਧਨ ਪੁਤ੍ਰਿਤੀ ਰਿਦੇ ਹੁਇ ਆਇ” ॥ ੩੪॥ 
"ਛੁਧਿਤਿ ਤ੍ਰਿਖਤਿ ਕੋ ਅੰਨ ਰੁ ਪਾਨੀ । ਇਨ ਬਿਨ ਨਹਿ ਭਾਵੈ ਕੁਛ 
ਪ੍ਰਾਨੀ । ਤਬਾਂ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਕਾਂਖਾ”।' ਨਾਮ ਮੁਮੂਖਤਾ ਇਸ ਕੋ 
ਭਾਖਾ ॥੩੫॥ ਜਬਿ ਏ ਚਾਰੋਂ ਸਾਧਨ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣਿ ਰਹਹਿ 
ਅਧਿਕਾਏ । [ਬ੍ਰਹਮ ਨੋਸ਼੍ਹੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼੍ਰੋਤੀ ਗੁਰੂ:-] ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰੀ ਬੁਹਮ 
।'ਨਸ਼ਠੀ ਗੁਰ ਪੂਰਾ । ਤਿਸ ਤੇ .ਲਹੈ ਪਰਮ ਪਦ ਸੂਰਾਂ ॥ ੩੬ ॥ "ਕੇਵਲ 
“ਸੁਰਗ ਦੇ ਸੁਖ ਨੂੰ ਕਾਕ ਵਿਸ਼ਾ ਵਤ ਜਾਣੇ । “ਉਲਟੀ, ਕੈ । ੨ਤੱਤ ਤੇ ਮਿੰਥਆ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 
ਵਵੇ।$ਆਤਮਾ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਰੂਪ । “ਇਕ ਪਦਾਰਬ ਵਿਚ।5ਚਾਂਦੀ । “ਭਾਵ ਸੋਨੇ ਵਿਚ ਗਹਿਣੇ 
ਭਾਵਨਾ ਕਰਨ॥'ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ,<(ਤੀਸਰੀ ਖਣ ਮੈਪਦਾ ਦੇਲੀ)/'?"ਤਕਾਗਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 
`“ਸਮਾ । "ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਕਣਾ। "“ਤੀਸਰਾ ਸਾਧਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪਗਟ ਹੋ 
ਆਵੇ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਧਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੈ)। ੯੧(ਜਿਵੇ') ਭੁੱਖੇ ਤਿਹਾਏ ,ਣੀ ਨੂੰ 
ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਐਲੀ ਇੱਛਾ ਹੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ',ਉਸ ਜਿਹੀ ਆਤਮਾ 
ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਡਾ(ਤੀਬਰ)ਹੋਵੇ।#ਕੇਵਲ ( ਬ੍ਹਮ ) ਸ਼ਰੋਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ (ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦ) ਗਿਆਨ - 
(ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ) ਕਲਜਾਂਨ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । "ਪਾ:-ਜੈਸੇ । 



£1 ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਰਜ। ( ੫੬੮੦ ) ਰਿਤੁ ੫ । ਅਠ ੪੫, 

ਸ਼ੋੜ੍ਰੀ ਤੋ ਕੱਲਕਾਨ । ਪਾਇ ਗਜਾਨ ਨਹਿ ਹ੍ਰੈ ਦੁਖ ਹਾਨ' । ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਹਮ 
ਨਿਸ਼ਟ ਥੇ ਨਾਂਹੀ"। ਇਸ ਪਰ ਜੁਗਤ ਸੁਨਹੁ ਸ਼੍ਰਤਿ ਮਾਂਹੀ ॥ ੩੭ ॥ ਬੇਦ 
ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਸਭਿ ਹੀ ਪਢਿ ਲਹਮੋ। ਬਹਮ ਸਾਖਯਾਤੋਕਾਰ ਨਹਿੰ ਭਯੋ । ਸੋ 
਼ੋਤ੍ਰ ਸੈਸੇ ਕਰਿ ਦੂਰ । ਹੋਇ ਨ ਅਨੁਭਵ ਆਤਮ ਪੂਰ ॥੩੮॥ ਸਰਿਤਾ 
ਪਾਰ ਉਤਰਨੋ ਹਾਰ । ਆਇ ਪਿਖਜੋ ਅੰਧਾ ਕਰ੍ਨਧਾਰ“। ਪਾਰ ਕਰਾਰ 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਨਹਿ ਆਵੈੱ। ਆਪ ਤਰੈ ਨਹਿੰ ਅਪਰ ਤਰਾਵੈ ॥ ੩੯ ॥ ਪਿੰਗ 
ਰਗ ਹੈ ਕੋਵਟ ਦੂਜਾ । ਸੋ ਭੀ ਮਿਲੋ ਨ ਕਾਰਜ ਪੂਜਾਂ?ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਸ਼ਟ ਤੋਂ 
ਕਿਮ ਹਇ ਗਯੋਂ। ਬੇਦ ਸ਼ਾਂਸਤ੍ਰ ਕੋ ਲਖਤਿ ਨ ਭਸੋ॥੪੦॥ਸੋ ਭੀ ਦੇਯ ਨ 
ਸਕਹੀ ਸ਼੍ਰੇਯ। ਕਹਿਬੇ ਕੀ ਸਮਰਥ ਨ ਜੋਯ। ਆਪ ਤਰਨਿ ਕੌ ਸਮਰਥ 
ਦੋਊ । ਅਪਰ ਤਰਾਇ ਸਕਹਿੰ ਨਹਿ ਕੋਉ ॥੪੧॥ _ 'ਯਾਂਤੇ ਸੁਨਹ ਖਾ- 
ਲਸਾ ਸ਼੍ਰੋਠ ! ਹਮਰੇ ਗੁਰੂ ਸਕਲ ਗੁਨ ਭਨ ਸ਼ਰੋਤਰੀਝਬਹਮਨਿਸ਼ਟੀ, ਹਿਭ- 
ਕਾਰੀ”। ਕਰਹਿੰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੋ ਸ਼੍ਰੋਯ ਹਮਾਰੀ"॥੪੨॥ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਭੀ ਇਹੀ 
ਹਮਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਰੂਪ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਭਾਰੇ । ਅਹੈ ਜਗਤਪਤਿ ਕੋ ਅਵਤਾਰ'”ਂ। 
ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਤਿ ਉਦਾਰ॥੪੩॥ਇਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਨ ਤਯਾਗਨ ਜੋਗ। 
ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਭੋਗ ਮਹਿ ਦੇਂਤੋ ਜੋਗ । ਨਿਜ ਕਰਨਾ ਬਲ ਤੇ ਕਲਿਆਨ । 
ਦੇਤਿ ਸਿੱਖ ਉਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ॥ ੪੪ ॥ ਦਸ ਪਤਿਸ਼ਾਹ ਇਸੀ ਬਿਧਿ 
ਭਏ । ਕੋਟਨ ਸਿੱਖ ਉਧਾਰਨਿ ਕਏ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ ਹਰਿ ਅਵਤਾਰਾਂ । ਤੁਮ 
ਕੋ ਪਾਪਤ ਭਏ ਉਦਾਰ ॥ ੪੫॥ ਭਲੋ ਭਾਗ ਅਪਨੇ ਮਨ ਜਾਣੋ । ਇਨ 
ਕੌ ਸੰਗ ਸਦਾ ਭੁਮ ਠਾਨੋ। ਤਨ ਮਨ ਅਰਪਹੁ ਬਨਿ ਕਰਿ ਦਾਸ । ਜਗ 
"ਵੋਟ ਪਿਛਲਾਪ੍ਰਯਾਯਅੰਕ ੧੪/ਕੇਵਲ ਬ੍ਹਮ ?  ਸ਼ਠੀਤ' ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ(ਕੱਲਕਾਨ)੮ਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈਪੂਰਨ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ ਉਸਤੇ।“ ਅੰਨ੍ਹਾ ਮਲਾਹ। $ਪਾਰਦਾ ਕਿਨਾਰਾ 
ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦ।/ਪੁੱਜਦ॥ "ਗਿ? ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ੯ਏਬੈਂ' ਤਾਈ' ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾੰ ਦੁਹਰਾ ਦੁਹਰਾਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ।ਹੁਣ ਅਗੋਂ ਦੋ ਕੁਛ ਆਵੇਗਾ ਉਸਵਿਚ ਗੁਰਮਤ ਦੀ 
ਬਲਕਦਿਖਾਉਣਗੇ।'£ਜੋਪਿਆਰ ਕਰਨਵਾਲਹਨ;ਬ੍ਰਹਮਨਤੀ ਤੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਨੇਸ਼ਠੀਬੀਹਨ। ""ਕਿਪਾ 
(ਮਤ) ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਲਯਾਨ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।' - ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਠੱਬ/ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹਨ । - 

#ਦਸੇ ਗੁਟੂ ਸਾਹਿਬ “ਹਰਿ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰ੍ਹ' ਹਨ, ਗੁਰਮਤ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਏਹ ਅਰਥ 
ਹਨ। ੫: ਜ: ਸਾਬੀ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਟੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਆਯਿਆ ?ੈ । ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਆਮ ਬੋਲੀ ਵਿ ਚ ਗੁਣੂ ਪਦ ੮। ਵਰਤਾਉ ਸਾਧਾਰਨ“ਉਸਤਦ! 
ਅਰਬਾਂ ਵਿਚ ਟੈ । ਇਹੇ ਫਰਕ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ । 



4 ਕੁਝ ਪ੍ਤਾਪ ਪੂਰਜ। (੫੬੮੧. ___ਰਿਤ੫। ਸਕ ੪੬ 
ਸਾਗਰ ਉਬਰਹ ਅਨਯਾਸ”?॥ ੪੬ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗਿੰਬੇ ਪੰਚਮ 

ਰੁਤੇ “ਸੂਖਮ ਵਿਚਰ” ਬਰਨਨ ਨਾਮ ਪੈਤਾਲੀਸਮੇ ਅੰਸੂ ॥ ੪੫ ॥” 
੪੬, [ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ] । 

ਦੌਹਰਾਮਗੁਰੂ:-['ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ/ਪਾਸ ਤੋ ਲਹਤਿ ਜੀਵ ਕੱਲਯਾਨ । ਜਸ 
ਦੇਖਤਿ ਅਧਿਕਾਰਿ ਜਨ ਤਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਾਨ'॥੧॥ਝੌਪਈ॥ਖਟ ਗੁਣਾ” 
ਸਹਤਿ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ । ਜਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਕੋ ਮਹਦ ਮਹਾਨ” । ਯਾਂਤੇ ਨਿਜ 
ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਲਬੈਂ“ । ਗੁਨ ਅਵਗੁਨ ਜੱਗਯਸੀ ਬਿਥੇ ॥ ੨॥ ਜਥਾਂ ਜਰਾਹਾਂ 
ਹੋਤਿ ਮਤਿਵੈਤ।ਘਾਵ ਮਾਰ ਬਿਕਾਰ ਲਹੇਤਾ”ਤੌ ਮੇਲਨ ਅਉਖਧਨਹਿ 
ਲਾਵੈਂ।ਮੇਲੋ ਤੇ ਨਸੂਰ$ ਰਹਿ ਜਾਵੈ ॥੩॥ ਟੂਟੋ ਅਸਥੀ੯ ਆਦਿ ਬਿਕਾਰ। 
ਝਿਸ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲੋਤਿ ਨਿਕਾਰ । ਪੁਨਹ ਘਾਵ ਮੇਲਤਿ ਸੁਖ ਦੇਤਿ । ਕਾਰ 
ਜਰਾਹ,ਜ਼ੈਂਤਿ ਦੁਖੁ ਹੇਤ"[1॥੪॥ ਇਮ ਹਮਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਨਵੈਤੇਪ(ਸਿਖ 
ਕੋ ਨੀਕੀ ਬਿਧਿ ਪਰਖੰਤੇਮੰਜਸ ਕਰਿ ਪਾਵਹਿ ਜਨ ਕਲਿਆਨ । ਇਮ 

_ਉਪਦੇਸ਼ਤਿ ਹੈ' ਹਿਤ ਠਾਨਿ ॥੫॥ [ਅਧਿਕਾਰੀ:-] ਜਿਨਕੀ"' ਬ੍ਰਿੜਿ ਸੁਖ 
ਦੁਖ ਮਹਿ ਭਾਰੀ"'ਰਾਗ ਦੈ੍ਘ ਕੋ11 ਨਿਤ ਅਨੁਸਾਰੀ । ਸੁਤ ਬਿਤ ਆਦਿ 
ਪਦਾਰਥ ਸਾਰੇ । ਇਨ ਹਿਤ ਬੈਸ਼ ਬਿਤਾਇ ਬਿਚਾਰੇ'' ।੬॥ [ਸੇਵਾ:-]17 

---< 

੧ਨਿਰਯਤਨ । "ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਨ ਦਾ ਦੇਸਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੈਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਵਡੇ ਗੁਣ । ਜਿਵੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਿਚ ਛੇ ਗੁਣ ਵਡੇ ਹਨ, ਪਰ (ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਅਲਪ ਹੈਂਦੇ 
ਹਨ) । “ਯਾਂਤੇ ਜਾਣ ਲੋੱਦੇ.ਹਨ (ਗੁਰੂ ਜੀ) ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ਼ ਨਾਈ, ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚੀਰ 

ਫਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । “ਜ਼ਖਮ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ (ਜਦ) ਦੇਖਦਾ ਹੈ । ''ਤਦ (ਜ਼ਖ਼ਮ) ਮੇਲਨ ਵਾਲੀ 
ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ । ਦਟੁੱਟੀ ਹੱਡੀ । ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ । "ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
(ਜੀਵਾਂ) ਦੀ । “ਭਾਰੀ (ਖਚਤ ₹ਈ ਹੈ) । “੩(ਜੋ) ਵਿਚਾਰੇ (ਪੁਰਸ਼) । ਰ੍ 

“ਪਿਛਨ ਸਾਧਨ ਕਛਿ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਦਯਾ ਮਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਸੜ੍ਰਾਂ ਦੇ 
ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਬੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਵਖ ਵਖ ਤੇ ਕੋਈ ਰਲਵੇ' ਸਨ । ਹੁਣ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਾਧਨ 
ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਿਛੇ ਸਾਧਨ ਕੇਵਲ ਜਾਨਣੇਂ ਨਮਿੱਤ ਕਹੇ ਸਾਨੇ ਹੁਣ ਓਹ ਸਾਧਨ ਕਹਿਣ 

ਲਗੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਸਾਧਨ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਣਗੇ। ਅਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ 

ਹਰ ਸਾਧਨ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁ ਮਤ ਦੀ ਤੁਕ ਜਿਸ ਦੇ ਆਸ੍ਹਿਤ ਕਵਿ 
ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਦੇਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਾਂਗੇ । 

1ਭਾਈ ਦਇਆ ਇੰਘ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਅੰਸੂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਸਾਂ 
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ “ਹਰ ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ! ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀ 
ਉਹੋ ਵਿਸ਼ਯ ਜਾਰੀ ਹੈ । £ਖਟਗੁਣ-ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਦੁਤ ਦਾ ਅੰਸੂ ੪੯ ਮੰਕ - ੪ । ਉਪਾ:=ਕਸੂਰ । 

[।ਪ੮-ਦੇਤਿ। ਪ੍ਰੋਪਾ-ਬੁਬਿਵੈਤੇ । _”"ਪਾ:-ਤਿਮ । _ 77੫੮-ਤੇ । 
3੨ਯਥਾ:-ਗੁਰਸਿੱਥੀ ਦਾ ਸਿੱਖਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ । _[ਡਾ: ਗੂ:] 



_ ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂ੦ਮ । (੫੬ਦੁਤੇ , ਰਿਤੁ ੫ । ੧? ੪੬. 
ਭਿਸਕੌਂ ਕਰੀਕਰਹ ਪੁਮਕਾਰਸੇਵਹੁ ਸਿੱਖਨਿ ਦੇਹੁ ਅਹਾਗਜਬਾ ਸ਼ਕਤਿ 
ਢਿਹੁ ਹੁ ਛਾਦਨ"'ਆਫੈ।ਚਾਂਪਹੁ ਪਗ; ਕਰੀਐ ਸਿਖ ਬਾਂਛੇਂ੭॥ਮਰਦਨ ਕਰਿ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਹੁਂ । ਬਸਤ੍ਰ ਪਖਾਰਹੁ ਸੁੱਧ ਬਨਾਵਹੁ । ਹਾਂਕਹ ਪੌਨ 
ਸ੍ਰੇਦ ਜਥਿ ਹੋਇ । ਬਾਰਹੁ ਪਨਹੀ, ਪਗ ਕੌ ਧੋਇ॥ ੮ ॥ ਜੂਠੇ ਭਾਂਵਨਿ 
ਮਾਂਵਨ ਕਰਹੁ । ਸੀਤਲ ਨੀਰ ਕੂਪ ਤੇ ਭਰਹੁ । ਰਦਧਾਵਨ“ ਕੋ 'ਅਰਪਹੁ _ 
ਆਨਿ। ਕਰਹ ਰਸੋਈ ਸੁੱਧ ਮਹਾਂਨ ॥੯॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਸੇਵਾ ਬਹੁ ਭਾਂਤਿ । 
ਸਿੱਖਨ ਕੀ ਕੀਜਹਿ ਦਿਨ ਗਾਤਿ । [ਗੁਰਬਾਣੀ:-] ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਰਾ ਸੀਖਿ 
ਨਿਤਿ ਪਠੋ। ਸੱਤਿਨਾਮ ਕਹੁ ਮੁਖ ਤੈ ਰਟੋ$0੧੦॥ ਨਿਜ ਨਿਜ ਧਰਮ 

__ਰਹਹੁ ਸਵਧਾਨ । [ਇਸ਼ਨਾਨ:] ਬਡੀ ਗਤਿ ਤੈ ਕਰਿ ਅਸ਼ਨਾਨਨੂੰ। 
ਕਿ [ਛੁਧੰਤਿ ਕਿ ਨਗਨ ਬਿਨਾ ਧਨ ਕੋਇ।ਦਿਹੁ ਕੋਜਨ ਛਾਦਨ 

ਜੋਇ॥੧੧॥ਦੇਖਿ ਦੁਖੀ ਕੇ ਦਇਆ ਉਪਾਵਹੁ। ਜਥਾ ਸ਼ਕਤਿ ਤਿਸ 
ਕਸ਼ਟ ਮਿਟਾਵਹੁਕਰਨ ਦਇਆ ਕੋ ਪੁੰਨ ਘਨੋਰ/ਦਇਿਆ ਕਰਤਿ ਹੁਇ 
ਬਡਿਹੁੰ ਬਡੇਰ॥੧੨॥ਜੇ ਜੇ ਬਡੇ ਦਯਾ ਉਹ[] ਧਾਰੈਂ।ਮਨ ਕੋਮਲ ਤੇ ਕਸ਼ਟ 
ਨਿਵਾਰੈ।ਕਗਹਿਂ ਦੀਨ'ਕੋ ਸੁਖੀ ਬਿਸਾਲ।ਆਦਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਡੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾਂ 
। ੧੩॥ [ਸਚੁ:-] ਸਚ ਬੋਲਹੁ ਸੁਖਿ ਦੇਤਿ ਬਡੇਰਾਨ"ਂ । ਤਜ਼ਹ ਕੂਰ ਦੁਖ਼ 
ਦਾਯ ਘਨੌਰਾਂ । [ ਮੈਂੜ੍ਰੀ ਭਾਵ-] ਪਰ ਸੁਖਿ ਪਿਖਿ ਤਪਤਉ ਉਤ ਨਾਂਹੀ । 
ਪਾਪ ਬਿਅਰਬ ਹੌਤਿ ਸਿਰ ਤਾਹੀ ॥ ੧੪॥ ਇਕ ਤੋਂ ਰਿਦਾ ਤਪਹਿ ਦ੪ 
-ਪਾਵੈ। ਪਿਖਰੁ ਕੁਲੋਂ” ਕੁਛ ਜ਼ਾਂਬ ਨ ਆਵੈ ਪੁਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਪ ਕਰੈਤਾ। 

ਮੋਹਿ ਦਿਯੋ ਪਿਖਿ ਏਹ ਜਰੇਤਾ"-॥੧੫।ਇੱਤਯਾਵਿਕ ਇਸ ਮਹਿੰ ਬਹੁ 
ਦੋਖ! । [ਸੈਤੋਖ-] ਲਾਲਚ ਤਜੈਂ ਧਰੈ ਸਤੋਖ3]। [ ਤਯਾਗਣੇ ਜੋਗ 
"(ਗੁਰੂ ਜੀ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । “ਕਪੜਾ! 'ਇੱਖਾਂ ਦੀ ਇਛ ਅਨੁਸਾਡ਼ ਕਦੋ । “ਮੁੜ੍ਹਕਾ । ੯ਦੜਣਾਂ। 
“ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨਿਤ ਪੜ੍ਹੋ । “ਜ0, ਉਬਾਰੋ । "ਰਬ । ਦਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆਦਿ ਲੈਕੇ ਸਾਏੇ 
ਵਡੇ ਕਿਪਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਨ । "“ਓਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਬ ਲਵੋ । "ਕਿ ਮੇਟੇ ਦਿਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖੜੇ ਇਹ 
ਸੜਦਾ ਹੈ। __”੫ਾ:-੭ ਨਾਨ ਕਰਵਾਵਨ । __ 1 ਯੋਬਾ=੫ਡ ਬਾਣੀ ਸਬਾ ਸੁਡਾਖਿਆ ॥ 

_ਗਾਵਹੁ ਸੁਣਹੁ ਪੜਹੁ ਨਿਤ ਭਾਈ ਗੁਰ_ ਪੂਰੈ ਤੂ ਰਾਖਿਆਂ ॥' | ਟੋਰ: ਮ: ੫]। ;ੁਜਪ਼ਿ ਜਨ 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨੁ ਟੈਲੀ ।। [ਸੁਖਮਨੀ] । ਉਦਮੁ ਗਰੇ ਛੁਲਕੇ ਪਰਗਾਂਤੀ ਇਿਸਨ>ੂ ਕਦੇ 

ਤਸਰਿ ਲਾਵੈ/(ਗਉ: ਵਾ: ਮ: ੪ [ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕ। ਘਰੇ ਸਰੀਹੁ / ਪੁਨ-£ਲੁ ਥਜ਼ਮੁ 
ਦਇਆ ਕਾਂ ਪੂਠ।। []ਪਾ-ਸਡਿ । _ ""ਸ਼ਬੂ. ਸਭਨਾ ਹੋਇ ਦਾਰੂ ॥ _37ਟੇਸੁਨ 
ਕਾਹੂ ਸੰਗ ਕਰਹੁ ॥(ਗਉ: ਬਾਵ: ਮ: ੫] `- 3;ਨੰਤੋਖੂ ਬਾਪਿ ਰਖਿਆ ਜਿਨਿ ਸੂਭਿ ॥ 



ਨਰ ਰੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ ' ( ੫੬੮੩ ) ਰਿਤੁ ੫ । ਔ ੪੬, 

ਕਰਮ>]ਪਰਤ੍ਰਿਯ ਪਰਧਨ ਪਰ ਕੀ ਅੰਸ਼ਾਂ । ਨਹਿ ਲਿਹੁ; ਲੋਹਿ!' ਜੁ 
ਕਰਹਿ ਬਿਪ੍ਰੈਸ'ਂ ॥ ੧੬ ॥ [ਖਿਮਾ] ਅਪਨੇ ਤੋਂ ਨਿਰਬਲ ਕੋ ਜਾਨਿ । 
ਤਿਸ ਪੁਰ ਕੌਪ ਨ ਕਰਹੁ ਸੁਜਾਨ । [ਨਿਰ ਅਭਿਮਾਨਤਾ:] ਬਿੱਢਿਆ ਕੈ 
ਸਰੂਪ ਹੈ ਤਨ ਕੌ” । ਬੁਧਿ ਬਿਸਾਲ ਕੈ ਦੀਰਘ ਧਨ ਕੌ" ॥੧੭॥ ਇੱਤਜਾ- 
ਦਿਕ ਤੇ ਗਰਬ” ਨ ਧਰੀਯਹਿ(ਦਾਤਾ ਈਸ਼ੁਰ ਏਕ ਬਿਚਰੀਅਹਿ। ਤੀਰਥ 
ਬਰਤ ਆਦਿ ਕਰਿ ਕਰਮ। ਨਹਿ ਅਭਿਮਾਨ ਧਰਹੁ ਜੁਤਿ ਸ਼ਰਮ” ॥ 
੧੮॥ ਕਰਹਿ ਸੁ ਕਰਮ ਧਰਹਿ ਅਭਿਮਾਨ । ਨਿਫਲ ਜਾਤਿ ਜਿਉ' ਗਜ 
ਇਸ਼ਨਾਨ। ਅਪਨੋ ਜਸ ਪਰਨਿੰਦ ਨ ਕਹੈ । ਕਹੈ ਤ ਇਸ ਤੇ ਭੀ ਅਘ 
ਲਹੈ।੧੯॥ਦਾਨ ਕਰੋ ਮੁਖਤੇ ਨਹਿੰਭਾਐਸਦਾ ਛਪਾਵਨਕੋ ਅਭਿਲਾਥੈ:। 
(ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਨਾ:-]ਮਧੁਰ ਕਹੈ ਸਭਿ ਕੋ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈਫੀਕਾ ਬੋਲ ਨ ਕਿਸੀ 
ਦੁਖਾਵੈ$॥੨੦॥ [ਧਰਮ ਕਿਰਤ:-] ਧਰਮ ਕ੍ਰਿੱਤਬ੍ਰ ਕਰ ਦਰਬ ਕਮਾਵੈ । 
|ਵਿਡ ਛਕਣਾ:-]ਬੰਟ ਅਤਿੱਥਨਿ ਕੋ ਪੁਨ ਖਾਵੈ[] । [ਸੂੱਛਤਾ:-] ਉਪਰ 
ਬਸਤ੍ਰ ਨ ਰਖੈਮਲੀਨ।ਤਿਮ ਕਾਯਾ ਕੋ ਨਿਤ ਮਲਹੀਨ%।੨੧[ਕੁਸੈਗ:-] 
ਚੋਰ, ਜਾਰ, ਬਟਪਾਰ, ਜੁਆਰੀ । ਕ੍ਰਿਤਘਨ, ਬੈਜਕ; ਛਲੀ ਕੁਚਾਰੀ । 
ਜੁਪਨੇ ਮਹਿ ਭੀ ਇਨ ਕੀ ਖ਼ੈਗਤਿ । ਕਰੇ ਨ ਕਬਿਹੂੰ; ਥਿਰ ਨ ਪੰਗਤਿ॥ 
੨੨॥ਬਿਸ਼ਿਯਨਿ.ਤੇ ਬਿਸ਼ਈ ਨਰ ਬੁਰੋ । ਲਖਿ ਦੁਰਜਨ ਤਤਛਿਨ ਪਰ- 
ਹਰੋ। ਜਥਾ ਅਗਨ ਤੇ ਲੋਹ ਤਪਾਯੋ । ਦਿਪਤਿ;ਜਾਤਿ ਨ/ਹੇ ਹਾਬਛੁਵਾਯੋ 

॥੨੩॥ [ਸਤਿਸੈਗ:-]ਜਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੀ ਸੈਗਤਿ ਕਰੀਏ । ਜਿਨ ਮਿਲਿਤੇ 
ਅਵਗੁਨ ਪਰਹਰੀਏ%।[ ਕਥਾ ਸ਼੍ਵਣ:-] ਸੁਨੀਅਹਿ ਅਵਤਾਰਨ 

“ਜੈ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ (ਉਸਦਾ) ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ(ਇਹ ੫੫) "ਬੜਾ ਵਿੱਦ੍ਰਾਨ ਹੈ ਯਾ ਬਹੁਤ ਸੂੰਦਰ 

ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਭਾਵ ਅਕਲਈਆ ਹੈ ਯਾ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਵ ਲ। ਹੈ । ਅਭਿਮਾਨ । “ਯਤਨ 

ਨਾਲ ਤੀਰਬ ਬਰਤ ਆਦਿ ਕਰਮ ਕਰਕੇਂ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰੇ । ਵਊੱਜਲ ਰੱਖੇ । “ਭਾਵ 

ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲੇ । "ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਈ ਪੁਰਸ਼ ਏਰੇ ਹਨ ।. 
#ਪਰਬਨ ਪਰਦਾਰਾ ਪਰਹਰੀ ॥ ਤਾਕੈ ਨਿਕਟਿ ਬਸੇ ਨਰਹਰੀ ॥ ਪੂਲਾ£- 

ਹੋ ਪਰਧਨ ਪਾਹਨ ਤੁਲ, ਤ੍ਰਿਆ ਪਰ ਮਾਤ ਹਮਾਰੇ । ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਜੀ] । 1ਪਾ:-ਏਹੇ । 

;੩ਤੀਰਬ ਬਰਤ ਅਰੁ ਦਾਨ ਕਰਿ ਮਨ ਮੈ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨੁ ॥ ਨਾਨਕ ਨਿਹਫਲ ਜਾਤ 

ਤਿਹਿ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸਨਾਨੁ ॥ [ਸਨਕ ਮ: ੯] । ਉਨਾਨਕ ਫਿਕੈ ਬੋਲਿਐ ਤਨੁ ਮਨੁ 

ਫਿਕਾ ਹੋਇ ॥ [ਵਾਰ ਆਸਾਂ ਮ: ੧] ੍ਰ[ੋਪਾ-ਕਿਰਤ । [[ਘਾਲਿ ਖਾਇ ਕਿਛੁ ਹਬਹੂ. . 

ਦੇਇ॥ _##ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਸੰਦੜਿਆ ਦੁਰਮਤਿ ਵੰਵੈ ਮਿਤ੍ਰ ਅਸਾਂਡੜੇ ਸੇਈ ॥ 



_4 ਪੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੂਰਜ। ___ (੫੬੮੪) ਰਿਤੁ ੫। ਐਠ ੬. 
ਇਤਿਹਾਸ"। ਸਤਿਗੁਰ ਦਸ ਜਿਮ ਕਰੇ ਬਿਲਾਸ'॥੨੪॥ ਬਹੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ 
ਨਿਰਨੈ ਜਹਾਂ । ਸੂਖਮ ਬੁਧਿ ਕਰਿ ਸੁਨੀਅਹਿ ਤਹਾਂ ।[ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 
ਯਾਤ੍ਰਾ:-] ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਤਸਰ ਮੱਜਨ ਕਰੀਏ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਅਘ ਪਰ- 
ਹਰੀਏ ॥੨੫॥ ਹਰਿ ਮੰਦਿਰ ਦਰਸਹੁ ਦਰਬਾਰ । ਹੋਤਿ ਸਦਾ. ਗੁਰ ਗਿਰਾ 
ਉਚਾਰ । ਸਹਤਿ ਅਦਬ ਕੇ ਬੈਠਹਿ ਮਾਂਹਿ'। ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਨ ਨ ਛੁਲਾਵੈ 
ਕਾਂਹਿ॥ ੨੬॥ ਸਤਿਗੂਰ ਜੋਤਿ ਜਾਗਤੀ ਜਹਾਂ । ਨਿਤ. ਸਾਦਰ 
ਦਰਸਹੁ ਤਹਾਂ। ਕਿਧੋਂ ਪਰਬ ਕੇ ਦਿਨ ਚਲਿ ਜਾਵਹੁ । ਖਸ਼ਵਮੇ 
ਮਾਸ ਸਿਧਾਵਹੁ॥ ੨੭ ॥ ਅਧਿਕ ਦੂਰ ਹੁਇ ਸੈਮਤ ਮਾਂਹਿਂ। ਸਤਿਰਾਰ 
ਘਰ ਕੋ ਦਰਸਹਿ ਜਾਹਿ । ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਗੁਰ ਸਿਖ ਹੁਇ ਕਰਿਕੇ । ਗਯੋ 
ਨ ਵਰਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ॥ ੨੮ ॥ ਕਿਉਂ ਤਿਨ ਜਨਮ ਧਰਯੋ ਜਗ 
ਆਇ।ਨਿਸ਼ਵਲ ਭਯੋ ਗਯੋ ਪਛੁਤਾਇ।-ਜੇ ਦਰਸਹਿੰ ਅਰੁ ਸਟਵਰੁਮੱ ਜੈੱ“। 
ਪਾਇੰਪਦਾਰਬ,ਸਭਿ ਅਘ ਭੱਜੈਂ-॥੨੯॥ਅਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਥਮ-ਗੁਰ ਕਰੈਂ੧। 
ਅੰਤਹਕਰਣ ਸੁੱਧਤਾ ਧਰੈ । ਸੱਤਿਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਜਨ ਜੋਇਾ।ਹਰਿ ਗੁਰ 
ਮੈਗ। ਪ੍ਰੋਮ ਜਿਸ ਹੋਇ॥੩੦॥(ਭਗਤੀ:-]ਤਸੈ ਨਿਤਾਪਤਿ ਭਗਤਦ੍ਰਿਕਾਵੈਂ। 
ਭਾਣਗ ਮੰਨਣ ਕੋ ਸਿਖਰਾਵੈਂ । ਕਸ਼ਰ ਆਪਦਾ ਪਰੈ ਜਿ ਕੋਈ । ਕਿਧੋਂ 
ਸਰੀਰ ਬਿਬੈ ਰੁਜ ਹੋਈ॥੩੧॥ ਬਿੱਪਰੈ' ਸੁਤ ਬਿਤ ਆਦਿਕ ਮਾਂਹੀ । ਪਚਾਂ- 
ਰਬਧ ਕਰਿ ਹੁਇ ਕੁਛ ਜਾਹੀ!।ਪੁ੍ਭੁ ਮਹਿ ਦੋਸ਼ ਔਰੋਧੈ ਕੋਇ ਨ ।ਨੀਕੋ 
ਲਥੈ;ਦੀਨ ਮਨ ਹੋਇ ਨ"॥੩੨॥-ਭਲਾ ਕਰਹਿ ਪਰਮੇਸਰ ਮੇਰਾਂ । ਅਘ 
ਢਲ ਨਿਬਰਹਿ”; ਮੈਂ ਨਿਤ ਚੇਰਾ-। ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਬਹੁ ਰਿਦੈ ਮਝਾਰ । 
ਹਰਥੇ ਈਸ਼ੁਰ ਕ੍ਰਿੱਤਿ ਬਿਚਾਰ'॥੩੩॥ ਕਰਨੰ ਹਾਰ ਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ । ਜੇ 
ਗੰਰ ਕਰੈ ਤ ਬੁਰੀ ਨ ਹੋਈ । ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਗੁਰ ਭਲੋ ਟਿਕਾਵੈ। ਈਸ਼ੁਰ 

'੧ਦਸਾਂ ਗੂਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋ' ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਖੁਹਲਦੇ ਹਨ । “ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ 
ਨ ਜਿਵੇਂ ਸਹੇ) ਦੋਜ ਕਾਟੇ ਹਨ (ਉਹ ਇਤਿਹਾ ਸੁਣੋਂ) । ਬਥਿਚ (ਹਰਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ)। $ਜੇ 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਧ੍ਹੇ ਮਗਦੋਂ । “ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ । $ਐਸਾ ਉਪਏਸ਼ 
ਪਹਿਲਾੰ ਗੁਦੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਜਿਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ) । “ਭਾਵ ਜਿਸਦਾ ਅੰਤਹਕਰਣ 
ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਤਿਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ 
ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਗਿਆ ਹੈ । “ਕੋਈ ਉਲਟੀ ਗਲ ਹੋ ਜਾਵੇ । ੯(ਚਾਹੋ) ਕੁਬ ਹੋ ਜਾਂਵੇ । "ਉਦਾਸ 
ਨਾ ਹੋਵੇ । "“ਪਾਪਾੰ ਦਾ ਫਲ (ਭਾਵ ੱਖ; ਨਿਬੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ““ਪਰਮੇਸ਼ੂਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰਕੇ। 

੧ਪਾ-ਸਿਮਰਨ ਜਨ ਕੋਇ ।' 1ਪਾ=ਨਾਹੀ' । 



_...% ਪੂਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ। ___(੫੬੮੫) ਦੂਤ ੫। ਅੰ ੪੬, 
ਕੀ ਕ੍ਰਿਤਿ ਪਰ ਹਰਿਖਾਵੈਦਂ ॥੩੪॥ ਨਿਸ ਦਿਨ ਲਿਵਲਾਵਨ ਸਤਿਨਾਮ । 
ਪੁਨ ਉਪਦੇਸ਼ੈ ਇਹ ਅਭਿਰਾਮ ।-ਊਠਤਿ ਬੈਠਤਿ ਸੋਵਤਿ ਚਾਲਹ ਕ੍ਰਿਤ 
ਕਰਿਬੇ ਮਹਿ ਨਾਮ ਸੈਭਾਲਹੁ। ॥੩੫॥ ਹਾਬਪਾਂਵ ਤੇ ਕਾਰ ਸੁਧਾਰਹੁ। ਮਨ 
ਤੇ ਮੁ੫ਤੇ ਨਾਮ ਉਚਾਰਹੁਮਿਸਨੇ ਸਨੋ ਤਨਹੈਤਾ ਤਕਾਗਨ।ਪੁਨਉਪਦੇਸ਼ 
ਕਰਤਿ ਇਮ ਲਾਗਨ'$ ॥ ੩੬ ॥-ਸਭਿ ਮਹਿ ਰਮਮੋ ਏਕ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾਂ । 
ਸ਼ੱਤ ਮਿੱਤ੍ਰ ਅਰ ਠਾਕਰ ਚੇਰਾਂ'੍ਰ । ਯਾਂਤੇ ਰਾਗ ਦ੍ਰੈਘ ਕੋ ਤਾਗਹੁ । ਨੀਂਦ 
ਅਵਿੱਦਯਾ ਤਜਿ ਕਰਿ ਜਾਗਹੁ॥੩੭॥ਗੁਰ ਕੀ ਗਿਰਾਂ ਬਿਚਾਰਹੁ ਨੀਕੇ।ਜਿਸ 
ਤੇ ਭਲੇ ਹੋਤਿ ਇਸ ਜੀਕੇ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਹ; ਪ੍ਰੇਮ ਕੋ ਸੀਚਿ' । |ਲਖਹੁ 
ਸਕਲ ਗੁਨ ਪ੍ਰਭੁ ਕੇ ਬੀਚ ॥ ੩੮ ॥ ਆਦਿ ਸ਼ਰੀਰ ਪਦਾਰਥ ਸਾਰੇ" 
ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੁ ਦੀਨੋ ਹਮੈ ਬਿਚਾਰੇ॥ਅਸ ਈਸ਼ੁਰ ਕਿਉ' ਰਿਦੇ ਬਿਸਾਰਗੁਨਿਸ 
ਬਾਸੁਰ ਮਨ ਜੀਹ ਸੈਭਾਰਹੁਂ1॥੩੯॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਮਾਹਿ । 
ਭਗਤਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਧਿਕ ਅਧਿਕਾਹਿ।ਇਕ ਤੋਂ ਨੱਤਿਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨ। 
ਲਿਵ ਲਗਾਇ, ਨਹਿ ਤਾਗਹਿ ਨਿਸ ਦਿਨ ॥੪੦॥ ਦੁਤੀਏ ਭਾਣ ਪ੍ਰਭੁ 
ਕੋ ਮਾਨੋਂ । ਪ੍ਰਭੁ ਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਉਰ ਹਰਖ ਸੁ ਠਾਨੇ । ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਤਨਹੈਤਾ. ਕੌ 
ਤਜਾਗੇ । ਤਜਿ ਕੂਰੇ ਸਚ ਪਰ ਅਨੁਰਾਗੇ॥੪੧॥ ਇਨ ਤੀਨਹੁ ਮੈਂ ਪਰਪਕ 
ਹੋਇ । ਬ੍ਰਹਮ ਗਯਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੋਇ-। ਫੁਰਹਿ ਚੜੁਸ਼ਟੈ ਸਾਧਨ 
ਰਿਦੈ । ਲਥੈਂ ਉਚਿਤ ਉਪਦੇਸ਼ਨਿ ਤਦੈ੯ ॥੪੨॥ ਸ਼ਰਣ ਪਰਜੋ ਸਿਖ ਕੋ 
ਪਹਿਚਾਨ । ਪਰੇ ਕੁਬੇਧਨ ਕਰੈ ਪ੍ਰਹਾਨ'” । ਅਸ ਦਸ ਗੁਰ ਸਾਚੈ ਪਤਿ- 
"(ਲਉ ਸਿੱਖ) ਨੂੰ ਉਪਦੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । “ਭਾਵ ਹਰਇਿਕ' ਵਿਚ । ₹ਮ(ਜਲ)ਨਾਲ ਸਿੰਚਕੇ । 
#ਸ਼ਰੀਰ ਆਦਿ. ਸਾਂਟੇ ਪਦਾਰਥ ਭਾਵ ਜਨਮ _ਪਦਾਰਬ, (ਪ੍ਰੇਮ _ਪਦਾਰਬ, _ਗਤਾਨ 
ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ) । “ਇਹ ਕੀਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ: । $ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਨ ਤੇ ਜੀਭ ਨਾਲ 
ਮੈਭਾਲੋ । “ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ । “ਭਾਵ ਪਿਛ£ ਅੰਸਆਂ ਵਿਚ ਕਏ ਚਟਸ਼ਟੇ 
ਸਾਧਨ:-੧. ਵਿਰਾਗ, ੨, ਵਿਵੇਕ, ੨, ਖਟ ਮੈਪੱਤੀ ਤੇ ੪, ਮੈਂਖ ਇੱਛਾ, ਇਸ ਭਗਤੀ 

' ਸਾਧਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰ (ਮਤੇ ਹੀ ਸਵੁਰਨ ਹੋ ਦਾਂਦੇ.ਹਨ । €(ਗੁਰੂ ਜੀ) ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ 
ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਖਦੇ ਹਨ । "ਭਾਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਆਦਿ ਖੋਟੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । 

#ਮੀਤੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਹਮ ਮਾਨਾ ॥ ਮੀਤ ਕੇ ਕਰਤਬ ਕੁਮਲ ਸਮਾਨਾਂ । [ਗਉ: ਮ: ੫੧] 
1 ਉਠਤ ਏਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ॥ ੍ਹਾਬ ਪਾਉ ਕਰਿ ਕਾਮੁ ਸਕੁ ਚੀਤੁ ਨਿਰੈਜਨੰ ਨਾਲਿ ॥ 
ਉਪ੪-ਕਰਨ ਮਹਿ ਲਾਗਨ । ਪ੍ਰੋ ਸਰਬ ਮੈ ਪੇਥੋ ਭਗਵਾਨ ॥ [ਸੁਖਮਨੀ] 
[ਹਰਿ ਕੀਰਤ ਸਮੰਧ ਸੰਗਤਿ ਹੈ ਸਿਰਿ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾਂ । 

. `#ਘਾ:-ਚਾਹੇ। 1੫ਾ:-ਨਿਹ ਲਿਸ ਬਾਸੁਰ ਜੀਅ ਮੈਗਾਰਹੂ । 



ਪਰ ਰਾ (੫੬੮੬)______ਹੁਤ ੫ ।ਸੱਕੂ 8੭, 
। ਸਿਮਰਹੁ-ਵਾਹਿਗੁਰੁ ਗੁਰ ਵਾਹਿ” ॥੪੩॥ ਇਤਿ ਸ਼ੀ ਰੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂਰਜ 

ਗ੍ਰਿੰਝ ਪੰਚਮ ਰੁਤੇ “ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਲਾਮ ਛਿਤਾਲੀਸਸਮੇ ਅੰਸੂ । ੪੬। 
੪7, [ਝ੍ਰਹਮ ਗਕਾਲ ਰਿ ਰਿ 

ਦੌਹਰਾ[“ਚਾਰਹੁੰ ਸਾਧਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣਿ ਸਿਧਾਇ।ਪਰਥੈਂਮਹਾਂ 
ਸੁਜਾਨ" ਤਬਿ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਦਿਆ ਸਿਖਰਾਇੰ॥੧॥ਚੌਪਈ॥ ਢਾਰ ਪ੍ਕਾਰ ਅਹੈ 

ਬ੍ਰਹਮ ਗਜਾਨ । ਸ਼੍ਵਠ, ਮਨਨ, ਨਿੱਧਯਾਸਨ ਜਾਨ । ਚੌਥੇ ਸਾਖਯਾਤ 
ਗੁਰ ਕਹੋਂ। ਜਿਸਕੋ ਪਾਇ ਨ ਜਗ ਮਹਿ ਬਹੈ ॥੨। [ਸ੍ਰਵਨ:-] ਪ੍ਥਮ ਸ੍ਵ- 
ਣ ਖਟ ਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ।“ਜਿਸ ਤੇ ਚੇਂਤਨ ਅਦੁਤਿ ਮਬਾਰ। ਤਾਤਪਰਯ 
ਕੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੋਇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ “ਸ਼੍ਰਵਣ” ਕਹਿ ਸੋਇ! ॥ ੩॥ ਇਕ “ਉ੫- 
ਕਰਮ ਅਰੁ ਉ੫ ਸੈ੍ਹਾਰ੧) ਦੂਜੇ ਕੋ “ਸੱਭਕਾਸ੨” ਉਚਾਰ । “ਸ਼੍ਰਵਣ ਅਪੂ- 
ਰਬਤਾ੩”ਲਖਿਤੀਨ।/ਵਲ੪'ਪੁਨ “ਅਰਥਬਾਦ-? ਕੋ ਚੀਨ ॥੪॥ “ਉਪਪ੫- 
[ਤ੬ਖਸ਼ਟਮ ਕਰਹਿ ਉਬਾਰਨ । ਅਥਿ ਇਨਕੇ ਕਰਿ ਅਰਥ ਬਿਚਾਰਨ। 

“ਅਰਥ ਜੁ ਆਵਿ ਰਥ ਮਹਿ ਧਰਨਾ।ਤਿਸਕੋ ਪ੍ਰਤਿ ਪਾਦਨ ਬਹੁ ਕਰਨਾ। 
॥੫॥ਤਿਸੀ ਹੋਹਿ ਸਮਾਪਤਿ।ਉਪਕਮ ਉਪਸੈਹਾਰ ਸਾਨਚਿਤ'।. 

ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੀਨ ਬਨਾਇ। ਉਦਾਹਰਣ ਸੁਨਿਲਿਹੁ ਸੁਖ ਪਾਇ ॥੬॥ 
“%ਮਦਿ ਸਦੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਦੁ । ਹੈ ਭੀ ਸਦੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸ੯” ।। 

ਚੌਪਈ॥ ਆਦਿ ਜਗਤ ਕੇ ਸੱਚ ਦਿਖਾਯੋਅੰਤ ਸਕਲ ਕੇ ਸੱਚ ਬਤਾਯੋ] 

੧੫ਰਖਦੇ ਹਨ (ਗੁਰੂ ਜੀ) ਨਿੱਘ ਨੂੰ ,ਮਹਾਂ- ਸੁਜਾਨ । “ੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾ ਗਛ੍ਣ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦੇ ਖਟ ਲਿੰਗ (ਵੰਨ) ਹਨ, ਉਮਦਾ ਪੁਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:-ਭਾਂਢ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਨ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨ੍ਰੀਥ ਦਾ ਜਿਸਨੂੰ £ਗਨਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਛੇ ਵਿੰਨ੍ਹ ਹਨ । “ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਣ।ਲੰਗਾਂ 
ਕਰਕੇ ਅਦੁਤੀ ਦੇਤਲ ਦੇ ਥਿਚ ਤਾਤਪਰਯ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਜਾਏ ਊਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ “੧ਵਣ” 

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। “ਜੇ ਅਰਬ ਭਾਵ ਹ੍ਰੰਥ ਏ ਆਦਿ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਉੰ ਦਾ ਪਤਿਪਾਦਨ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤ ਉਸੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਸਮ:ਪਤ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਉਂ “ਉਪਕੁਮ ਉਪਸੰਹਰ” 

ਚਿਤ ਵਿਚ ਜਾਣੋਂ । "ਭਾਈ ਦਵਿਆ ਸੰਘ ਜੀ ਵਸਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮੇਘ ਦਾਤ। ਹ ਹ 
ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ । 1 ਹੁਣ ਫੇਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਜਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਰ) ਵਿਦ” 

ਉਸਦੇ ਪਵਾਰਬ ਦਿਖਾਲਣਗੇ । ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ “ਉਪਕਰਮ ਉਪਹਾਰ ਦਾ ਲੱਛਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 
“ਰ੍ਰੌਥੰ ਪਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਢਾਹਰਣ ਵਿਚ ਇਕ ਸਲੋਕ ਦੇ ਆਦਿ ਅੱਤ ਤੇ ਮੱਧ 

ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੈ ਸਾਰੇ ਜਪੁਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਇਹ ਲੱਛਣ 

ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਵਿ ਮੱਧ > ਅੰਤ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਘ ਦੇ ਸਹ੍ਪ 

ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਿਪਾਨ ਕੀਤ' ਹੈ। ਸਰੇ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਬੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 1 



ਧੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ' (੫੬੮੭) ਰਿਤੁ ੫। ਅੱਠ ਬ੭. 

ਆਦਿ ਅੰਤ ਮਹਿ ਬਰਨਯੋ ਏਕ । “ਉਪਕ੍ਮ ਉਂਪ ਸੈਹਾਰਾੰ ਬਿਬੇਕ” ॥ ੭ ॥ 
[ਅੱਭਕਾਸ:-] ਜੋਗ ਨਿਰੂਪਣ ਕੇ ਜੋ ਅਹੈ” । ਵਸਤੁ ਅਦੁਤੀ ਜੁ ਚੇਤਨ 
ਲਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਤਿਸ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਂ। ਰਥ ਬਿ8; ਸੋ ਲਖਿ ਅੱਭਯਾਸਾ£ 
॥੮॥ਜਪੁਜੀ ਬਿਥੈ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਿਓ । ਬਾਰਹਿ ਬਾਰ ਅਰਥ ਸੋ ਧਰਿਓ । 

“ਸਾਚਾ ਸਹਿਬੁ ਸਾਚੁ ਨਾਇ”! । “ਬਾਪਿਆਂ ਨ ਜਾਇ ਕੀਤਾ ਨ ਟੋਇ ॥? 
ਇੱਤਜਾਦਿਕ ਪਉੜੀ ਬਹੁ ਮਾਂਹਿ। ਬਰਨਨ ਕਰਜੋ ਸੱਚ ਸੁਖ ਪਾਹਿ ॥੯॥ 
[ਅਪੂਰਵਤਾ:-] “ਜੋਪ੍ਰਤਿ ਪਾਦਜ ਅਦੁਤੀ ਵਸਤੁ ਹੁਇ/ਪ੍ਰਮਾਣਾਂਤਰ ਕਹਿ 
ਅਬਿਸ਼ੈ ਸੁਇ। ਸ਼੍ਰਵਣ ਅਪੂਰਬਤਾ ਲਖਿ ਤੀਜਾਂ'। ਸੱਚ ਏਕ ਹੈ ਅਵਰ 
ਨ ਬੀਜਾ$ । ੧੦॥ 

“ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਤੋਟਿ ॥ ਕਥਿ ਕਥਿ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟਿ ਕੋਫਿ॥?” 
“ਕਹਣ' ਕਥਨ ਨ ਜਾਈ? ਉਦਾਰ । “ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ?” । 
ਪ੍ਤੱਛ ਪੁਰ੍ਮਾਣਆਦਿ ਸਭਿਹਿਨਿ ਤੇ।ਬਿਸ਼ੈ ਨ ਹੋਇ ਸਕ।ਹ ਜਿਨਕਿਨਤੇ? 
॥੧੧॥ [ਫਲ ਚਲਿਆ] 'ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਨ ਕਰਿਬੇ ਕੋ ਜੋਗ । ਆਤਮ ਗਜਾਨ 
ਕਹੈਂ' ਪਰ੍ਭੁ ਲੋਗਾਂ। ਤਿਸੀ ਗਯਾਨ ਕੌ ਜੋ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ । ਸੇਵਨ ਕਰਣੌ 

“ਜਾਣੋ । “ਜੋ (ਗਲ) ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ । ੧ਅੱਭਜਸ਼ `ਲਿੰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਬੋਂ ਕਿ 
ਨਿਦ੍ਰਪਣ ਕਰਨੇ ਜੋਗ ਜੇ ਦੈ ਅਦੁਤੀ ਦੇਤਨ ਵਸਤੂ ਉਸਨੂੰ ਲਦੋਣ ਲਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰਥ ਵਿਚ 
ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਦੇ । ਭਾਵ ਸੱਚ ਦਾ (ਅਦੁਤੀ ਝ੍ਰਹਮ ਦਾ) ਬਹੁਤ ?ੜੀਆਂ ਵਿਚ ਵਰਣਨ 
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ । “ਤੀਜਾ ਸ਼੍ਵਣ ਲਿੰਗ “ਅਪੂਰਵਤਾ? ਹੈ ? ਇਹ 
ਟੈ:-ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਨ ਕਰਨੇ ਜੋਗ ਜੋ ਅਦੁਤੀ (=ਦੇਤਨ) ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹ ੮ਰ ਪ੍ਮਾਣਾਂ ਦੇ ਅਵਿਸ਼ੈ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਸ ਪਰ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ,ਨਰਾ੮ ਇਹ ਹੇ ਕਿ 
ਇਸ ਤਤ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਟ੍ਰ੍ਪ ਏਨ੍ਣੇ ਛੁਟੇਰੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ 
ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਲਹਾ£ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਆਵੇਸ਼ਯ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਟੂ੫ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਸਤਿਰੁਰਾਂ ਨੂੰ 
ਇਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਿਖੀ ਜਣ । $ਏਕ (ਅਤੀ ਵਸ= ਹੀ) 
ਮੱਚ ਹੈ ਦੁਸਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ' । “ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਤੱਛ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ।ਉਹ ਅ₹ਤੀ) 
ਕਿੰਨੇ ਕਰਕੇ ਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀ” ਹੇ ਸਕਦਾ । ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ₹£ ਅੰਸ ੪੮ ਦੇ ਸੰਗ ੧੯ 
ਤੋਂ ਆੱਗੇ ? ਅੰਸੂ ੪੯ ਦਾ ਆਰੰਭ । ੯੫ ਦੂ ਦੇ ਲੋਗ (ਸੈ) ਕਦਿੰਦ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਕਰਣ ਕਰਕੇ 
ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਜੋ ਆਤਮਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਰ ਤਿਸ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜੈ 
ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ (ਅਰਥਾਤ) ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ੍ਰੇਏਟ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਰਵਣ ਦਾ ਚੌਬਾ ਅੰਗ 
“ਪ੍ਰਯੋਜਨ” ਹੈ, “ਛਲ ਬੀ ਇਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸੁਣੋਂ ਉਹ ਜੀਕੂੰ ਪੈਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-ਭਾਵ ਅੱਗੇ 
ਦ੍ਿਸ੍ਹਾਂਤ ਦੇਦੇ ਹਨ । "ਪਾ/=ਸਭ ਲੌਗ । ਰ੍ 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਥਜ । ( ੫੬੮੮ ) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰਸੂ ੪੭, 

ਮਹਿਦ ਮਹਾਨ ॥ ੧੨॥ ਝੋਬੇ ਸ਼੍ਵਣ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸੋਇ। ਫਲ ਭੀ ਨਾਮ; 
'ਸਨਹੁੰ ਜਿਮ ਹੋਇ',ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਦ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵੇਦੈ।“ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹਿ 
ਬੁਬਾਇਵ ਭੇਦੇ”” ॥ ੧੩॥ ਨਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ । ਗੁਰ 
ਤੈ ਗਜਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਰਨੀ । ਮੁਕਤਿ ਦੇਤਿ ਹੈ ਆਤਮ ਗਯਾਨ। ਇੱਤਯਾ- 
ਦਿਕ ਜਹਿਂ ਕੀਨ ਬਖਾਨ ॥ ੧੪॥ ਪੰਚਮ “ਅਰਬਵਾਦ?” ਸੁਨਿ ਲੱਛਨ। 
ਜੋ ਭਾਖਤਿ ਹੈ ਗਜਾਨ ਬਿਚੱਛਨ। ਬਰਨਨ ਜੋਗ ਵਸਤੁ ਹੈ ਜੋਇ । ਤਿਸ 
ਮਹਿ ਤਿਸ ਕੀ ਉਸਤਤ ਹੋਇ॥ ੧੫ ॥ “ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣਿ ਗੁਣ” ਹਿ 
“ਕਰੇਇ । ਗੁਣਵੈਤਿਆ ਜੋ ਹੁਇ “ਗੁਣ ਦੇਇ!” । “ਤੋਹਾ ਕੋਇ ਨ 
ਸੁਝਈ? ਪਰੇ । “ਜੇ ਤਿਸੁ” ਕੋ “ਗੁਣੁ ਕੋਇ ਕਰੇ ॥ ੧੬॥ ਸਭਿ ਤੇ 
ਗਕਾਲਵਾਨ ਹੁਇ ਦੀਹਾ। ਤਿਸ ਪਰ ਕੋ ਉਪਕਾਰ ਕਰੀਹਾ“ $$ । ਚਹੈ 
ਸੁ ਕਰੈ ਆਪ ਸਮਰੱਥਬ੍ਰਹਮਗਜਯਾਨੀ ਕੈ ਸਭਿ ਕਿਛ ਹੱਥ॥ ੧੭ ॥ “ਉ_ 
ਪਪਤਿ? ਖਸ਼ਟਮ ਸ਼ਰਵਣ ਸ ਲੱਛਨ । ਕਹਤਿ ਬੇਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਚੱਛਨ । 
ਜੋ ਪ੍ਰਕਰਨ ਕਰਿਕੈ ਸ਼ੁਭ ਅਰਥ। ਪ੍ਰਤਤਪਾਦਨ ਕੇ ਜੋਗ ਸਮਰਬ/ ॥੧੮॥ 
੧ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਯਾਯ ਪਿਛਲੇ ਪੈਂਨੇ ਦੇ ਅੰਗ ੮ ਵਿਚ ਆਂ ਗਿਆ ਹੈ । “ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਭੇਤ ,ਐਸੇ) 
ਸਮਾ ਦਿੱਤਾ । [ਬਾਈ , ਇਵ] । <ਪੰਜਵੇ' “ਅਰਥ ਵਾਦ! ਦਾ ਲੱਛਣ ਸੁਣ, ਗਜਾਨ ਵਿਚ 
ਚਤੁਰ ਪੁਰਖ ਜਿਵੇ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਰਣਨ ਜੋਗ ਜੋ (ਅਦੁਤੀ) ਵਸਤੂ ਹੈ, ਤਿਸ (ਗ੍ਰੰਥ)ਵਿਚ 
ਉਸਦੀ ਉਸਤਤੀ ਹੋਵੇ । ਵਡਾ ਹੈ । “ਉਸ (ਲ੍ਹਮ ਗਜਾਨੀ ਤੇ) ਕੌਣ ਉਪਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਝਛੇਵਾਂ ਲਿੰਗ ਸ੍ਰਵਣ ਦਾ “ਉਪਪਤੀਂ ਦੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੇਦ 
ਤੇ ਚਤੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ । ਜੋ ਪ੍ਰਕਰਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਭ ਅਰਥ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਟੋਵੇ ਤੇ ਜੋ ਉਸੇ ਅਰਬ ਨੂੰ 
ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਅਰਥਾਂਤ ਉਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਉਪਪਤੀ ਵੀਚਾਰ ਲਓ ਕਿ ਉਸੇ 
ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਉਸੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨੇ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਵਣ ਕੀਤੀ ਜਾਏ । [ਸੂਚਨਾਂ=ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ 
ਉਪੰਪਤਿ ਦਾ ਲੱਛਣ ਅਪਣੇ ਗਰਬ ਰੀਜਨੀ ਟੀਕੇ ਵਿਚ ਐਉਂ' ਦਿੱਤਾ ਹੈ:-ਪ੍ਰਕਰਣ ਕਰਿਕੈ 
ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਨ ਕੇ ਜੋਗ ਜੋ ਅਰਥ ਹੈ, ਤਿਸ ਅਰਬ ਕੇ ਸਿੱਧ _ਕਰਨ ਮੈਂ` ਤਿਸੀ ਪ੍ਕਰਣ ਛਿਖੇ 
ਸ਼੍ਵਣ ਕਰੀ ਹੈ ਜੇ ਜੁਗਤ, ਤਿਸ ਜੁਗਤ ਸ਼੍ਰਫ੍ਣ ਕੋ ਨਾਮ ਉਪਪਤਿ (੧੧ਵ” ਪੌੜੀ ਸਮਾਪਤੀ 
ਉਪ੍ਰੰਤ) ਕਵਿ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ. ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਲਛਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਪੁਜੀ ਣੀਕੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ 
ਅਰਥ ਵਿਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਦੇ ਪਦ 'ਸ਼ੁਭ” ਤੇ “ਸਮਰਬ! ਵਾਧੂ ਹਨ] । 

#ਸੂੰਧ ਪਾਠ ਹੈ:-ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹਿ ਏਬਾਈ ॥ 
ਹੈਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਐਉ' ਹੈ:-ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣਿ ਗੁਣੁ ਕਹੇ ਗੁਣ ਵੰਤਿਆ ਗੁਣੁ ਦੇ ॥ 
ਸੁੱਧ ਪਾਠ ਐਉਂ ਦੈ:-ਤੇਹਾ ਕੋਇ ਨ ਸੁਬਈ ਜਿ ਤਿਸੁ ਗੁਣੁ ਕੋਇ ਭਰੇ । 
ਉਦੇਖੋ ਕਵੀ ਜੀ ਜਿਤ ਗਰਬ ਰਜਨੀ ਟੀਕ। ਜ੫ ਸਾਹਿਬ ਪੌੜੀ ਸੱਤਵੀਂ । 



1] ਰੁ ਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੬੮੯) ਚਿਤੁ ੫ । ਅੰਧ ੪੭. 

। ਫਹਰਾ ॥ ਤਿਸੀ ਅਰਬ ਸਿਧ ਕਰਨ ਮੈਂ ਤਿਸੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਮਝਾਰ । ਸ਼੍ਰਵਣ 
ਕਰੀ ਹੈ ਜੁਗਤਿ ਜੋ ਸੋ ਉਪਪੱਤਿ ਬਿਚਾਰ॥ ੧੯॥ 

“ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਣਗਹਿ ਏਤੀ £ਰੜਿ ਨ` ਪਾਈਆ ॥ ਨਦੀਆਂ ਅੈ ਵਾਹ 
ਰ੍ ਪਕਹਿ ਸਮੁੰਦਿ ਲ ਜੁਣੀਅਹਿ ॥ ਸਮੁੰਦਿ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ॥” 
ਝੌਪਈ॥ ਨਦੀ ਈਸ਼ ਹੈ, ਜੀਵ ਸੁ ਵਾਹਾ" । ਦੋਨਹੁੰ ਮਿਲੇ ਉਦਧਿ ਬ੍ਰਹਮ 
ਮਾਂਹਾ'। ਨਾਮ ਨਦੀ ਵਾਹਾ ਮਿਟ ਜਾਇਂਤਿਮ ਹੀ ਈਸ਼ ਜੀਵ ਨ ਰਹਾਇ 
॥੨੦॥ ਸਿੰਧੁ ਰੂਪ ਬਨਿ ਸਿੰਧ ਕਹਾਵੈਂ।ਤਥਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਂ ਦ੍ਰ" ਮਿਲਿ ਜਾਵੈਂ। 
ਕੋਟ ਜਤਨ ਤੋ ਨਯਾਰੇ ਹੋਇ ਨ। ਮਿਲੇ ਵਿਭੇਦ" ਸਕੈ ਕਰਿ ਕੋਇ ਨ॥ 
੨੧॥ਜੁਕਤਿ ਉਕਤਿ ਇਕਤਾ ਮਹਿ ਐਸੇ । ਉਪਪਤਿ ਸ਼੍ਰਵਣ ਰੂਪ ਲਖਿ 
ਤੋਸੇ।ਬੇਦ ਛਾਂਦੋਗ ਖਸ਼ਟਮੇ ਧਕਾਇ। ਤਹਾਂ ਕਰੇ ਖਟ ਸ਼੍ਵਣ ਬਨਾਇ” 
॥ ੨੨॥ ਸੋ ਜਪੂਜੀ ਮਹਿੰ ਗੁਰੂ ਢਿਖਾਏਮਸ਼੍ਵਣ ਪੌੜੀਆਂ ਚਾਰ ਬਣਾਏ । 
ਸ਼੍ਵਣ ਮਹਾਤਮ ਕੌ ਦਿਖਰਾਈ । ਸ਼੍ਰਵਣ ਰੂਪ ਕੋ ਨਹੀ' ਬਤਾਯੋ ॥ ੨੩॥ 
ਹੈ ਪਰ ਛਪ ਪਕਨ ਦਿਆਲਾ ਸੱਥ ਮਣ ਦੀ ਸਿਵ 
ਨਨ ਗਜਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਬਤਾਵਤਿ੯ਜਿਸਕੇ ਕਰੇ ਪਰਮ ਗਤਿਪਾਵਤਿ॥੨੪॥ 
ਮਨਨ ਕਰੇ ਮਨ ਹੋਤਿ ਬਿਲਾਇ'%ਜੋ ਮਨ ਦੈਤ ਰਹੜੋ ਲਪਣਾਇ। ਸਤਿ 
ਚੇਤਨ ਆਨੌਦ ਅਪਾਰ । ਬ੍ਹਮ ਆਤਮਾ ਹੀਨ ਬਿਕਾਰ”` ॥੨੫॥ ਇਕ- 
ਰਸ ਸਦਾ, ਬਫ਼ਨ ਨਹਿ ਤਚੁਣ'।ਨਧੀਂ ਜਰਾ ਤੋ ਜਰ ਜਰ ਮਰਣ'ਜੜ 
_ਸੋ ਨਹੀਂ; ਨਹੀ ਦੁਖ ਰੂਪ । ਏਕ ਆਤਮਾ ਅਚਲ ਅਨੂਪ ॥ ੨੬॥ ਤੀਨ 

ਜੀਵ ਨਾਲਾ ਹਮ ਦੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਜਾ ਮਿਲ/ੱਨਦੀ ਤੇ ਥਾਹ ਦੋਨਾਂ ਨਾਮ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ(ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਪਿਆੰ), ਜੀਵ ਈਸ਼ਗ “ਫਰਗ। #£ ਕਤਾ ਦੀ ਉਕਤੀ ਵਿਚ ਯੁਕਤੀ ਇਸ 
ਤਦ੍ਹਾਂ ਹੈ। (ਅ, ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਉਕਤੀ ਯੁਕਤੀ ਲਉ ਹੈ। “4ਉਪਪਤੀ ਸ੍ਰਵਣਾੰ ਦਾ ਰੂਪ ਇਸ਼ੀਤਰਹਾਂ 
ਸਮਝ ਲਓ । ਦਛਾਂਦੋਗ ਉਪਨਿਖ਼ਦ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਧਿਆਇ ਵਿਚ 'ਫੇ ਸ਼੍ਵਣ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਹਨ । 
[ਏਥੇ ਵੇਦ ਪਦ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਪਨਿਖ਼ਦ ਦੀ ਹੈ]। ਮੈਂ ' ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। “ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
"ਕਾਰ ਰਹਿਤ ਹੈ । "“ਦੁਆਲ । "“ਬੁਢੇਂਪੇ ੩ ਜਰਜਰਾ ੮ਕੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ । 

#ਛਾਂਦੋਰੀ ਉਪਨਿਖ਼ਦ ਦੇ ਛੇਵੇ' ਧਿਆਇ ਢਿਚ ਛੇ ਲਿੰਗ ਨਾਮ ਦੇਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਏ, 
` ਆਤਮ ਰਾਣ ਦੀ ਟੀਕਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰ ਦੈ ਤੇ ਤਤ੍ਰਾਨਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬੀ ਹੈ । 

1 ਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਗਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਕਿਨ੍ਹਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਟੇਠ _ 
ਵਦਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵਿਦਕਾਵਾਨ ਦ ਨੰ ਹੈ, ਸਤਿਰੁ ਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਸਬਾਰਾਂ, ਬੰਤਾਂ, ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਦੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਰ੍ 



ਸ਼ ਹੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਟਜ । ( ੫੬੯੦ ) ਚਿਤੁ ੫ । ਸੰ ੪੭. 

ਸਰੀਰਨ ਤੇ ਨਿਤ ਭਿੰਨ' । ਸਾਖੀ ਰੂਪ, ਨਹੀਂ ਪਰਛਿੰਨੇ” । ਬੂਲ ਦੇਹਿ 
ਬਿਨਸਤਿ ਅਰ ਜਨਮਹਿ” । ਆਤਮ ਜਿਉਂ ਕਾ ਤਿਉਂ ਲਖਿ ਮਨ ਮਹਿ 

॥੨੭॥ ਅਵਨੀ ਕੈ ਸਿਹਜਾਂ ਪਰ ਪਰੈ” । ਬੂਲ ਦੇਹ ਜੜ ਸਮਸਰ ਬਿਰੈ' ; 
ਆਤਮ ਲਿੰਗ ਦੇਹ ਪਰਕਾਸ਼ੈ“। ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨਿ ਸੁਪਨਾ ਭਾਸੈਂ' ॥੨੮॥ 

ਸੁਪਨੇ ਕੇਰ ਪਦਾਰਬ ਭਾਰੇ'। ਅਰੁ ਸੁਪਨੇ ਪਰਕਾਸ਼ੰਹ ਸਾਰੇ ਜਬਿ ਸੁਖ- 
ਪਤੀ ਅਵਸਬਾ ਹੋਇ।ਤਬੈ ਅਭਾਵ ਲਿੰਗ ਤਨ ਹੋਇ॥੨੯॥ਜੀਵ ਆਤਮਾਂ 
ਇੰਦ ਸਰੂਪ”। ਇੰਢਾਾਣੀ ਲੇ ਬੁੱਧਿ ਅਨੂਪ" । ਰਿਦੇ ਸਦਨ ਮਹਿ ਲਹਿ 
ਬਿਸਰਾਮ।ਤਬਿ ਲੋ ਸੁਖਪਤਿ ਹੈ ਸੁਖ ਧਾਮ'5।੩੦॥ਬਹੁਰ ਉਠਹਿ ਲੈਕੇ 
ਨਿਜ ਰਾਨੀ । ਸਰਬ ਸਰੀਰ ਕਰਹਿ ਸਵਧਾਨੀ । ਜਾਗ੍ਰਤਿ ਅਵਸਬਾ ਕੋ 

ਜਬਿ ਪਾਇ।ਗਹੈ ਬਿਸ਼ੈ ਕੋ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ॥੩੧॥ ਲਹੈ ਸਥਿਰਤਾਂ ਲੌਚਨ 

ਦਾਏਂ”। ਬੁੱਧਿ ਇੰਦਾਣੀ ਥਿਰ ਹ੍ੈ ਬਾਏ''#। ਇੰਦ੍ਯ ਬਿਸ਼ੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਿ 
ਠਾਨੈ'%ਸੁਪਨ ਸਖੋਪਤਿ ਤਬਿ ਦੈ ਹਾਨੰ”॥੩੨॥ਯਾਂਤੇ ਮਿੱਥਾਤੀਨ ਅਵ- 
ਸਬਾ"। ਮਿੱਥਾ ਤੀਨ ਸਰੀਰ ਬਿਵਸਥਾਂ” । ਬਾਰੇਬਾਰ ਬਿਚਾਰਨ ਐਸੇ । 
“ਮਨਨ?”ਬਿਚਾਰ ਨਾਮਇਸ ਹੈਸੇ'“॥੩੩॥ਮਨਕੀਇ੍ਤਾਂ ਪੰਚਬਿਧਿ ਹੋਇ”। 

ਇਕ ਪਰਮਾਨ੧, ਵਿਪਰਜੈ੨ ਦੋਇ। ਵਿਕਲ੫੩੦ ਨਿੰਦ੍ਾ੪, ਸਿੰਮਿਤਿ੦ 
ਜਾਨਿ । ਸੁਨਹੁ ਸਰੂਪ ਜੁ ਬਿਤਿ ਪ੍ਰਮਾਨ” ॥ ੩੪॥ [ਪ੍ਰਮਾਣ:-] ਅੱਤਹਿ- 

“ਤਿੰਨਾਂ (ਸੂਖਮ, ਸਬੂਲ, ਕਾਰਨ) ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਭਿੰਨ ਹੈ । “ਨਹੀਂ ਪੂਫਨ=ਨਾ ਆਛਾਦਿਤ; ਪੂਰਟ 

(੧੧੨, ਪੁਝ੍ਹਨ ]। , ਅਵਿਰਲ [ਪ੍ਰਛਾਦਿਤ]। (£) ਜੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ੀ ਨਾ ਟੋਵੇ। “ਅਸਬੂਲ ਦੇਹੀ 

ਤਾਂ ਜਨਮਦੀ ਤੇ ਮਰਦੀ ਹੈ । “ਮੌਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਯਾ ਸੇਜਾ ਤੇ ਪਿਆਂ । “ਸਬੂਲ ਦੇਹ ਜੜ੍ਹ 

ਫਰਗੀ ਹੋਕੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । “ਆਤਮਾ ਲਿੰਗ ਦੇਹ (=ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦਾ ਹੈ । “ਅਨੇਕ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਭਾਸਦੇ ਹਨ । 'ਬਹੁੰਤੇ । (ਅ) ਪਹਾੜ ਆਦਿ ਭਾਰੇ । €(ਆਤਮਾ) ਸੂਪਨੇ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦਾ ਹੈ । “ਜੀਵਾਤਮਾ ਮਾਨੋ ਇੰਦਰ ਹੈ । “ਬੁੱਧੀ ਮਾਨੋਂ ਇੰਦ੍ਰਾਣੀ ਹੈ 
ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ । ਰਿਦਾ ਮਾਨੋ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਵੇ ਬਿਸਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । "ਤਦ ਤਕ 

ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਰੂਪ £ਖੁਪਤੀ ਹੇ । ਸੱਜੇ ਨੇ= ਵਿਚ (ਜੀਵਾਤਮਾ ਟੂਪ ਇੰਦਰ) ਸਥਿਰ ਟੰਦਾ 

`ਹੈ। ੫੪£ ਪਾਸ । “#ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦਾ ਹੈ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ । "ਤਦੋਂ £. ਪਤੀ ਤੇ 

ਸਰਪਨ ਦੋਵੇ' ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੇ । "੯ਜਾਗੰਤਿ, ਸੁਪਨ, ਸੁਖੋਪਤਿ। “ਤਿੰਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਬੀ 

ਮਿਬਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨਨ ਹੈ । "ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਹਨ ` 

ਮਨ ਦੀਆਂ । “੧[ਪਹਿਲੀ) ਪ੍ਰਮਾਣ ਬ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਫੂਰੇਪ ਸੂਣੌ । #ਪ:-ਘਾਂਏ । 



ਿ (ਲੇ ਹੀ ( ੫੬੯੧) ਦੁੱਤ ੫। ਅੰ ੪੭, 

ਤੂ 6 ਨਹ ਰਤ । ਤਰ 
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ਜਿਸ ਕਰ ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਬਿਚ ਹੋਇ । ਸਿੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਰੱਤਿ 
ਸੋਇ। [ਸਥਿਤੀ:-] ਪੰਚ ਬ੍ਰਿਤਾਂ ਬਿਨ ਚਿਤ ਹੁਇ ਜਾਵੈ''। ਆਤਮ ਕੇ 
ਸਰੂਪ ਦ਼ ਧਾਵੈ ॥ ੪੦ ॥ ਮਨ ਪ੍ਰਵਾਹ" ਜਥਿ ਇਸ ਬਿਧਿ ਹੋਇ। ਨਾਮ 

"ਬਖਾਨੰ' ਸੋਇ[ਅੱਕਯਾਸ:-] ਇਸਥਿਤਿ ਪਾਪੜਿ ਹੇਤ ਪ੍ਰਯਾਸ । 
ੜਿਸ ਕੋ ਨਾਅ ਲਖੋ ਅੱਛਜਾਸ'₹॥੪੧॥ ਸੋ ਅਭਤਾਸ ਹੈ ਦੋਇ ਪ੍ਰਕਾਗਏਕ 
“ਅਲਪ/ਦੂਸਰ €ਝ੍ਰਿੜ੍ਹ ਧਾਰਿ । ਕਬਿ ਕਬਿ ਆਤਮ ਕੌ ਅੱਭਤਾਸੈਇਹ ਤੋਂ 
“ਅਲਪ” ਨਾਮ ਕਹੁ ਭਾਂਸੈ ॥੪੨॥ ਸਾਦਰ, ਦੀਰਘ ਕਾਲ, ਨਿਰੈਤਰ'' । 

“ਅੰਭਹਕਗਣ' ਦੀ (ਉਹ) ਬਿਤੀ ਜੋ । 'ਇੰਦਿਿਆਂ ਦ੍ਾਨੇ (ਬਾਹਰ) ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ । ਓਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਜਿਉਂ ਦ ਤਿਉਂ ਜਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ (ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਿਤੀ ਹੈ) । <ਗੀਜੀ ਵਿਕਲਪ ਬ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਦੂਪ 
ਇਹ ਮੰਨੇ । “ਡਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ ਪਰ ਬੀ ਤਾਤਪਰਯ ਸਮਥਣ ਵਿਚ ਮੈਸਾ ਰਹੈ । 
€ਅਡਾਵ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਠੀਬਲਨ ਕਰਨ ਵਾਟਹੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਟਿੰ੮। ਇਿਜ਼ੀ ਗਟਿ੮ ਹਨ, ਚਿਤ ਵਿਚ 
ਸਮਥ ਲਓ । “ਲਾਗਤ ਸੁਪਨ ਦੇ (ਲਹਮਨ ਈੀਆਂ। ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਡਾਵ ਕਰਜ਼ੇ ਜੋ ਤਮੋ ਗੁਨ ਨੂੰ 
ਆਜ਼ਰੇ ਲਾਜ ਤੇ. ਸਖੇਪਡੀ ਲਿਦ ਤਮੇ ਗੁਣ ਛਾਵ ਨੂੰ ਗਹਿਣ ਗਰਲ ਵਾਨੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ 
ਨਿੰਦਾ ਲ੍ਿਤੀ ਹੈ । "ਗੋਈ ਗਰਭ ਸਮਥੀ ਸੀ । ਫੋਰ ਕਿਮੇ ਸਮੇਂ (ਉਸ ਦੀ) ਹੋਂਦ ਪਛਾਣਕੇ ਯਾਦ 
ਕਰੇ । “ਜਿਵੇ ਕੋਡੀ ਆਖ ਗਿ ਇਹ ਆਵਮੀ ਉਹੋ ਹੈ ਕੋ ਮੈਂ ਪਹਿਨੋ” ਕਿਨ ਥਾਂ ਵਿੱਠਾ ਸੀ । 
"ਚੇਤੇ ਕਰਲਾਂ । "ਪੀੜ ਇ੍ਰਿਭੀਅਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ̀ਹੋ ਜ਼ਾਵੇ । "ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਵਾਹ । 
'ਅਇਿਸਕਿਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਤਨ ਕਰਨ! ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਡਿਆਸ ਜਾਟੋ । "ਆਦਰ 
ਨਾਲ ਵੇ ਵਿਚ ਤੈ ਲਗਾਤਾਰ । 

। 



ਅੰ ੮੦ ੫੭੫ ਸਰਜ। (੫੬੨) ਰਿਤੁ ੫। ਸਸੂ ੪੮, 

ਸੋਂਦ੍ਰਿੜ ਭੂਮਿੰ ਰੂਪ ਲਖਿ ਅੰਤਰ” । [ਵੈਰਾਗ:-] ਮਿਟੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਸ਼ਿਯਨ
ਿ 

੩ ਜਬੈਨਾਮ ਵਿਰਾਗ ਹੋਤਿ ਹਿਯ ਤਬੈ ॥੪੩॥ਸੋ ਵੈਰਾਗ ਹੈ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ। 

ਇਕ “ਯਤਮਾਨ? ਓਵਤ੍ਰੋਕਕ' ਬਿਚਾਰ। “ਇਕ ਇੰਦੈ੍ਤਾਂ ਅਰ “ਵਸੀ 

ਕਾਰ੪”ਕਹਿੰ। ਇਨ ਕੇ ਲੱਛਨ ਭਨੋਂ' ਜਥਾ ਲਹਿੰ' ॥੪੪॥ [ਯਤਮਾਨ:-1 

ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਸੈਸਾਰ ਪਛਾਨਾ। ਸੈਤਨ ਸੇਵਾ ਰੁਚੀ ਮਹਾਨਾ । ਸੱ
ਤਿ ਰੂਪ ਪਰ- 

ਮੇਸ਼ਰ ਪਾਊਂ”।ਬੈਧਨ ਕਰਮ ਪਦੇ ਛੁਟਕਾਊਂ ॥੪੫॥ ਇਸ ਕ
ੋ ਯੱਤਿਮਾਨ 

ਮਨ ਜਾਨਿ । ਸ਼ਤਨ ਸੈਗਤ ਕੀਨ ਮਹਾਨ । [ਵਿੱਤ੍ਰੋਕ:-] ਲਗਜੋ ਬਿਚਾ- 

ਰਨ ਗਨ ਅਰੁ ਦੋਖ। “ਦੋਖ ਤਜੋਂ; ਕਿਸ ਗੁਨ ਤੇ ਮੋਖ ਊ ॥ ੪੬ ॥ 

ਸਤਿ ਮੈਤੋਖ ਆਦਿ ਬਿਰਧਾਵੈ । ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਆਦਿ ਘਟਾਵੈ । ਇਹ 

ਵੈਰਾਗ 'ਵਿੱਤ੍ਰੋਕੈ ਪਛਾਨ । [ਏਕਇੰਦੇ ਵੈਰਾਗ:-] ਇਕਇੰਦੀ ਕੌ 

ਸੁਨਿ ਦੈ ਕਾਨ ॥੪੭॥ ਵਹਿਰ ਬਿਸ਼ੈ ਗੁਨ ਤਕਾਗਨ ਕੀਨਮਨ ਮਹਿ ਤ- 

ਨਕ ਹੋਇ ਲਿਵਲੀਨਾਂ । ਵਿਸੀਕਾਰ:-] ਵਸੀਕਾਰ ਕੌ ਸੁਨਿ ਇਸ ਬੇਰੇ । 

ਬਿਸ਼ੈ ਭੋਗ ਜੁਗ ਲੋਕਨਿ ਕੇਰੇ” ॥੪੮॥ ਸ਼ਬਦ;ਸਪਰਸ਼; ਦੂ; ਹਸ; ਫੈਧ । 

ਇਨ ਤੇ ਛੂੰਟ ਗਯੋ ਮਨ ਬੈਧ । ਬਾਇਸ ਵਿਸ਼ਟਾ ਸਮ ਸਭਿ ਬਿਸ਼ੇਬਮਨ 

ਸਰਸੰ ਨਹਿ ਭਾਵਤਿ ਜਿਸੇ ॥੪੯॥ ਅਸ ਵੈਰਾਗ ਸੈਗ ਮਨ
 ਜੀਤਾ । ਗਹੇ 

ਸਬਿਰਤਾ ਆਤਮ ਨੀਤੱ।ਬ੍ਹਮ ਗਜਾਨ ਸੂਰਜ ਕੇ ਸੈਗ। ਤਮ ਅੱਗਾਨ 

ਸਕਲ ਦੇ ਕੈਗ ॥ ੫੦ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਪੰਚਮ ਟੁ੩ ਗਿਆਨ 

ਨਿਰਨੋ ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨ ਨਾਮ 7ੈਤਾਲੀਸਮੇ ਅੰਸੂ ॥ ੩੭ ॥ 
੪੮. [ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼] ' 

ਦੋਹਰਾ ॥ [ਨਿੱਧਕਾਸਨ:-]ਕਰਤਿ ਮਨਨ ਨੀਕੀ ਬਿਧਿਨਿ੯ ਪੁਨ ਨਿਧਯਾਂ- 

ਸਨ ਹੋਤਿ । ਰਾਤ ਦਿਨਸ ਅੱਭਕਾਸ ਤੇ" ਪੁਨ ਸੱਖਯਾਤ ਉਦੋਤ ॥ ੧ ॥ 

ਰੌਪਈ ॥ ਸੁਨਿਯਹਿ ਨਿੱਧਕਾਸਨ ਕੌ ਲੱਛਨ । ਜਿਮ ਭਾਖਤਿ ਹੈਂ ਮੈਤ ਬਿ- 

ਚੱਛਨ । ''ਦੇਹਾਦਿਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਿ ਜੋਇ।ਖੰਡੀ ਜਾਇ ਨ ਕਿਸ ਤੇ ਸੋਇ 

ਪਇਸ ਨੂੰ ਚਿਤ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜ ਭੂਮਿਕਾ ਰੂਪ ਲਖੋ। 'ਜੀਕੂੰ ਮੈਂ ਸਮੰਬਿਆ ਹੈ । ੧ ਇਹ
 ਰੁਚੀ ਹੋ 

ਆਵੇ ਕਿ) ਸੱਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂ । "(ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ”) ਪਬਾਹਰੋਂ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦੇ 

ਵਿਸ਼ੇ (ਸ਼ਬਦ ਆਦਿ) ਤਕਾਗੇ ਹਨ । #ਮਨ ਵਿਚ ਬੋੜੇ ਬੋੜੇ ਓਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। “ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 

ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਫੋਗ“ਉਲਫੀ ਸਮਾਨ/ਦੇਖੋ ੨੪ ਤੋ ੩੩ ਅੰਕ ਪਿਛਲੇ ਅੰਜੂ ਦਾ।'?ਗਾਵ ਨਿੱਧਜਾਸਨ 

 ਅੱਭਗਸ ਨਾਲ । "੧੦ ਆਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤੀਆਂ ਜੋ ਹੈਨ ਇਨ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੈ ਤੋਂ ਜੈ 

ਰਤੀ ਨਾ ਖੰਡੀ ਜਾਏ ਤੇ ਜੋ ਝ੍ਰਿਤੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਅੱਡਕਾਸਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । #ਘਾ:=ਭਾ । 



ਮਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਰਜ । (੫੬੯੩ ) ਚਿਡੁ ੫। ਅੱ ੩੮ 
॥ ੨॥ ਬ੍ਿਤਿ ਸਰੂਪ ਅੱਭਕਾਸਨ ਭਈ । ਕਿਸ ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਤਿ ; 

_ਜੂਈ" । ਸੈਹ ਆਦਿਕ ਜੋ ਅਖਿਲ ਵਿਕਾਰ । ਇਨ ਬਿਘਨਨਿ ਤੇ ਗਹਿ ਘਨ 

ਤਰੈਗ ਕੀ ਰੀਤੀ ਬਰਨੀ । “ਆਦਿ ਉਕਾਰ| ਬਰਣ ਜੋ _ਨਾਨਾ । 
ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ' ਕੁਛ ਆਨਾ]॥ ੫॥ ਅੰਤਹਿ ਕਰਣ ਬ੍ਿਤਿ ਉਨਿ ਜਬੈ । 
ਅਨਸੂਤ ਚਿੰਤਨ ਕੇ ਤਬੈਂ।'ਨਿਕਸੀ ਬਾਹਿਰ ਲੋਚਨ ਦੁਆਰੇਗੇਯ ਪਦਾ- 
ਰਬ ਆਗੇ ਸਾਰੇ ॥੬॥ ਤਦਾਕਾਰ ਤਿਨ ਕੇ ਮੈਗ ਹੋਇ । ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਗਰਾਨ 
ਤਬਹਿ ਤਿਹ ਸੋਇ'। 'ਬਿ੍ਤ ਅਵਫਿੰਨ ਚਿਤ ਘਟ ਅਵੇਛਿਨ ਚਿਤ । 
ਦੋਨਹੁਂ ਕੇ ਅਵਰਨ ਸੈਘਾਰ ਕਿਤ ॥੭॥ ਜਬਿ$ ਇਕਤਾ ਕੌ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਦ। 
ਬਿਥੈ ਅਨੇਕ ਗਕਾਨ ਲਹਿ ਸੋਇ"॥ “੧ੜ੍ਰਿਪੁਣੀ ਗਜਾਤਾਂ ਗੇਯ ਰੁ ਗਜਾਨ। 
ਮਿਲਜੋ ਬ੍ਰਹਮਸਭਿ ਬਿਖੈਸਮਾਨ"।੮॥ਜਬਾਤਾਲ ਮਹਿ ਨੀਰਬਿਸਾਲਾ"। 
ਕੂਲ ਕੋ ਦ੍ਰਾਰਾ ਹ੍ਰੈ ਕਰਿ ਚਾਲਾਂ” । ਕਕਾਰੀ ਰੂਪ ਬਨਹਿ ਸੋ ਜਾਇ'"। 

“ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾਂਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । “ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਘਨਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਤੇ ਬੀ ਜੋ ਲੀ 
ਰਹੇ । ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਖਣੇ ਵਾਸਤੇ (ਜੇ ਝੜੀ) ਪ੍ਰੇਮੀ ਚਹਿੰਦੀ ਦੋਵੇ । $ਪਹਿਲੇ ਜੋ 

(ਅਨਾਤਮ) ਲਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏ ।. “ਕਾਰਣ ਤੇ ਕਾਰਜ ਦੀ 
ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਮਬ ਕਰਨੀ, ਭਾਵ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਕਾਰਜ 'ਜਗਤ,ਨੂੰ ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰੈਗ ਵਾਂਗ ਇਕ 
,ਰੂਪ ਸਮਬਣਾਂ । $ਊੜਾ ਆਦਿਕ ਜੋ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਖਰ ਹਨ' ਸ਼ਾਹੀ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛੋ 
`ਲਹੀਂ ਹਨ (ਇਹ ਸਮਬ ਲੈਣਾ) । ?ਸੰਤਹਕਰਣ ਦੀ ਦਰੀ ਦਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ” 
(ਅੰਦਵੇਂ) ਉੱਠੀ' '। ਦਤੇ ਅੱਖਾਂ ਰਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਜਾਣਨੇ ਯੋਗ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਬ ਜੋ-ਅੱਗੇ' 

ਵਿ" ਉਸ ( ਗੋਯ ) ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹੋਵੇਗਾ । 'ਓਇਿਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਚੇਤਨ ਤੇ ਘੜਾ (ਆਦਿ ਗੇਯ ਪਦਾਰਥ) ਮਿਲਿਆ 
ਚੇਤਨ, ਦੋਹਾਂ ਚੇਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜੇ ਆਵਰਨ (ਪਰਦਾ ਸੀ) ਸੇ ਨਾਸ਼ ਦੇ ਗਿਆ, ਸਉਂ ਜਦ (ਦੋਵੇਂ 

ਚੇਤਨ) ਏਕਤਾ ਨੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅਨਕਾਂ ਵਿਸ਼ਗਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹ (ਜੀਵ) ਲਖ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ । ""ਗਯਾਤਾ ਗੜਾਨ ਗੈਯ ਜੇ ਤ੍ਰਿਪੁਟੀ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ` ਬ੍ਰਹਮ ਇਕ ਤੁੱਲਜ ਮਿਲਿਆਂ 
ਹੋਇਆ ਹੈ । “੨ਜਿਵੇ' ਤਲਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਣੀ ਹੈ । "ਉਹ ਆਡਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੋਕੇ ਟੁਰ 
ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਹੋ (ਪਾਣੀ ਕੜਾਰੀ ਵਿਚ ਜਾਕੇ, ਕਿਆਰੀ ਰ੍ਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਪਾ:-ਸੋਹਦਿਕ । 1੫੦-ਆਕਾਰ । 
ਤੁੰਪਾ:-ਬਿਨਾਂ ਅਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਨ ' ਉਪਾ£ਤਬ । 



ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਘ ਸਰਜ । ( ੫੬੯੪ ) ਵੁਤ ੫। ਅੰਸੂ ੪੮. 

ਤੀਨਹੁ ਮਹਿ ਅਕਾਸ਼ ਇਕ ਭਾਇ” ॥ ੯ ॥ ਤਾਲ; ਕੂਲ; ਕ੍ਕਾਰੀ” ਮੈਂ 
ਨਭ ਹੈ” । ਤਿਮ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਹਿੰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁ ਲਭ ਹੈ”। ਬਯਾਪਕ ਹੈ“ ਅਕਾਸ਼ 
ਕੀ ਨਯਾਇ । ਸਭਿਨਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਹਿ ਸਭਿਨੀ ਥਾਂਇ॥ ੧੦ ॥ “ਅੰਤਹਿਕਰਣ 
ਬ੍ਰਿਤਿ ਇਸ ਕੋਰ । ਅਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੁਹਨ ਬਡੇਰਾਂ । “ਅਹੈਬ੍ਰਿਤਾਦਿ ਬਿਨਾਂ 
ਕਿਸ ਕੋਇ ਨ। ਆਤਮ ਕੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿਧ ਹੋਇ ਨ? ॥੨੧/ਅਹੈਬ੍ਰਿਤਾਦਿ 
ਜੁਗਤ ਚਿਤ ਹੋਇ । ਤਬਹਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਤਿ ਹੈ ਸੋਇ੯। ਬਕਾਪਕ ਅਪਰ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਭਾਵ । ਵਾਸਤਵ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰ ਨਹੀਂ ਲਖਾਵ'॥੧੨॥”"ਵਾਸਤਵ 
ਆਤਮ ਤਤ ਨਿਰੈਕਾਰ । ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਅਰੁ ਬਿਨਾ ਵਿਕਾਰ” । 'ਅਹੋ 
ਅਹੇ ਕੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਜੁ ਸਬੈ। ਹੋਇ ਸਥੈਧ ਤਦਾਤਮ ਜਬੈ ॥੧੩॥ ਜਥਾ ਲੋਹੇ 
ਕੋ ਗੋਲੇ-ਮੈਗ। ਅਗਨਿ ਤਦਾਤਮ ਹਇ ਇਕ ਰੋਗ । ਪਾਇ ਅਗਨਿ ਕੌ 
ਗੁਨ ਕੌ ਲੋਹਾ। ਤ੍ਰਿਣ ਆਦਿਕ ਕੋ ਦਾਹਿਤ ਓਹਾ ॥੧੪ ॥ ਆਤਮ ਅਹ 
ਸਬੈਧ ਕੌ ਪਾਇ।ਬਜਾਪਕ ਅਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਤਾਇ”” । ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਨਿਤ- 

੧ਅਕਾਸ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ । “ਤਲਾਬ, ਆਡ, ਕਿਆਰੀ । “ਭਾਵ ਅੰਤਹਕਰਣ ਟੂਪੀ ਤਲਨ ਹੈ) 

ਬ੍ਰਿਤੀ ਰੂਪ ਆਭ ਹੈ, ਘਟ ਪਟ ਆਦਿਕ ਕਜਾਟੇ; ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇਤੀ ਦਾ ਜਾਕੇ ਜੋ ਆਕਾਰ 

ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਦ੍ਹਮ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਨਕਾਈਂ' ਇਕੋ ਹੈ। 
੧(ਇਕੋ) ਲਭਦਾ ਹੈ । “ਅਕਾਸ਼ ਵਾਂੜੂ ਵਕਾਪਕ ਹੈ । #ਅੰਤਹਕਰਣ ਅਰ ਅੰਤਹਕਰਣ ਦੀ 
(ਇਤੀ) ਦੁਹਾਂ ਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ । “ਭਾਵ “ਅ£” ਬ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਬੀ ਆਤਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ । '(ਚਿਤ=) ਚੇਤਨ ਜਦ ਅਹੈਝ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋਵੇ । 

, ੯ਤਦੋਂ ਹੀ ਉਸ (ਚੇਤਨ) ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । '“ਵਯਾਪਕ ਤੇ ਪ੍ਕਸ਼ਕ ਭਾਵ ਵਾਸਤਵ ਬ੍ਰਹਮ 

, ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਏਹ ਉਪਾਧੀਂ ਕਰਕੇ ਹਨ) । "ਜੇ ਵਾਸਤਵ ਆਤਮ :ਤ ਹੈ ਸੋ ਹੈ ਨਿਰਾਕਾਰ, 

ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਰਹਿਤ । "ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ 

ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਕੇ ਤੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚਾਰ ਲੋਹੇ-ਮੇਂਗ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਾਲੀਆਂਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਲਾਇਆਂ 
ਟੁੱਲ੍ਰੇਗ: ਯਥਾ:-ਅਹੈ ਅਹੇ ਝ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਜੋ ਸਮੁਦਾਇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤਦਾ- 

ਤਮ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਤਮਾਂ 'ਅਹੈ' ਦਾ ਸਓੰਧ ਪਾਕੇ ਵਜਾਪਕਤਾ ਅਰ ਪਰਕਾਸ਼ਕਤਾ ਨਾਮ 

ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਢਾ ਜਦ ਤਦਾਤਮ ਸੈਬੈਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਤਾਂ ਉਹ 

ਲੋਹਾ ਅੱਗ ਨਾਲ) ਇਕ ਰੰਗ ਟ ਜਾਂਦਾ ਟੇ ਤਦੋਂ ਅਗਨੀ ਦੇ ਗੁਣ ( ਤ੫੩ ) ਨੂੰ ਪਾਕੇ ਲੋਹਾ 

ਕੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦਾ ਹੈ । (ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ_ਕਿ ਬ੍ਰਿਤੀ ਅਟ੍ਹਢ ਚੇਤਨ 

ਅਵਿੱਢਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ) । [ਤਦਾਤਮ=ਉਯੇ ਦਾ ਟ੍ਰਪ ਹੋ ਜਾਣਾ । ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ 

ਆਪੋ ਵਿਚ ਮਿਲਕੇ ਇਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ] । 



(ਪੂਰ ਪ੍ਤਾਪ ਸਰਜ।___ (੫੬੯੫) ___ਰਿਤ੫। ਸੰ ੩੮... 
ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਚਾਰੈ।ਨਿੱਧਕਾਸਨ ਕੋ ਨੀਕੇ ਧਾਰੈ ॥੧੫॥ ਤੀਨ ਸਰੀਰਨਿ ਤੋ 

ਨੈਂ ਨਕਾਰ“ । ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਸਾਖੀ ਧਾਰੋਂਦੈਂ । ਨਿੱਤ ਸੁੱਧ ਹੈ ਗਜਾਨ 

ਸਰੂਪਾ। ਇਕਰਸ ਅਚਲ ਅਨੰਦ ਅਨੂਪ ॥ ੧੬॥ ਇਸ ਬਿਧਿ “ੇਖ 

ਗ੍ਕਾਨ[”ਹਇ ਆਵੈ । ਤਨ ਅਭਿਮਾਨ 'ਖੀਨ ਹੁਇ ਜਾਵੈ । ਅਰੁ ਜਬਿ 

ਮਨਨ ਨਿੱਧਾਸਨ ਢ੍ਰਾਰਾ।ਹੋਤਿ ਭਯੋ ਸੱਖਜਾਤ ਉਦਾਰਾ ॥ ੧੭ ॥ ਬ੍ਰਹਮਾ- 

ਕਾਰ ਬ੍ਰਿੱਤਿ ਦਿ੍ੜ ਭਈ । ਮੁਲ ਅਵਿੱਦਜਾ” ਛੇ ਹੁਇ ਗਈ । ਤਨ ਅਭਿ- 

ਮਾਨ ਕਹਾਂ ਪੁਨ ਰਹੈ । ਅਪਨ ਸਰੂਪ ਜਥਾਰਬ ਲਹੇ ॥ ੧੮ ॥ ਉਰ ਸਿਮ- 

ਰਣ ਆਤਮ ਵਿੱਗਕਾਨ । ਗਕਾਨ ਵਿੱਗਕਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਾਨ£“। _ [ਛੇ 

` ਪ੍ਰਮਾਣ ਚਲੋਂ:-]ਖਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਿ ਲਹਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਿਨ ਤੇ ਭਈ ਅਵਿੱ- 

ਦਯਾ ਨਾਸ਼॥ ੧੯ ॥ਅਪਨ ਸੋਟ ਕਾਰਜ ਕਹੁ ਕਰਿਬੇ । ਨਹੀਂ ਅ
ਵਿੱਦ੍ਯਾ 

ਸਮਰਥ ਧਰਿਬੇ”। ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਖਟ ਸੁਨਿ ਚਿਤ ਲਾਇ” । ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੈਸੇ 

ਸਭਿ ਬਿਨਸਾਇ ॥੨੦॥ [੧. ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮਾਣ:-1'ਬੇਦ ਰੁ ਸਤਗੁਰ ਸ਼ਬਦ 

ਜੁ ਸੁਨਿ ਕਰਿ] । ਮਹਾਂਵਾਕ ਤੇ ਨਿਰਨੰ ਉਰ ਧਰਿ । “ਸਬਦ ਪ੍ਰਮਾਣ” 

_ ਇਹੀ ਇਕ ਜਾਨ । ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾ ਨਿਰਨੈ ਠਾਨਿ੯ ॥ ੨੧॥ [੨. ਅਠ- 

ਮਾਨ:-]ਦੂਸਰ ਜੋ ਅਨੁਮਾਨ ਕਹਿਤ ਹੈਂ।ਚਿੰਨ੍ਹਦੇਖਿ ਕਰਿਵਸਤੁ ਲਹਤਿ 

ਹੈ'। ਮਨ ਚੱਖਕਾਦਿ ਸੁਤੇ ਜੜ ਜੋਇ”" । ਜਿਸਤੇ ਗਯਾਨ ਪਾਇ ਸਭਿ 

ਕੇ ਤਿੰਨੀਂ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਨਯਾਰਾ ਹਾਂ । “ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾਂ ਦਾ ਸਾਖੀ ਹਾਂ ( ਐਸਾਂ ) ਸਮਝੋ । 

੩. ਆਤਮਾ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ) ਨਿੱਤ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਗਜਾਨ ਸਰੂਪ ਹੈ । ਬਮਲਾਵਿੱਦਾ=ਜੋ ਸਰ੍ਹਪ ਨੂੰ 

ਢਾਂਪੇ। (ਤ੍ਲਾਵਿੱਦਜ=ਜੇ ਘਟ ਪਟ ਆਦਿ ਵਿਚ _ਵਗਾਪਕ _ਚੇਤਨ ਨੂੰ ਢਾਹ) । 

ਪ੍ਹਿਦੇ ਵਿਚ ਸਿਮਰਨ ( ਨਿਧਜਾਸਨ )_ ਨਾਲ ਆਤਮ _ਸਾਖਸਾਤਕਾਰ `ਚੋ=ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

੬ਗਯਨ=ਪ੍ਰੋਖ ਗਗਾਨ । ਵਿਗਸਾਨ=ਅਪ੍ਰੋਖ ਗਜਨ; ਦਾਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

(=: ਲਾਵਿਦਜਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਖ ਗਜਾਨ ਤੇ ਮੂਲਾਵਿੱਦ3। ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵ ਅਪ੍ਰੋਘ 

ਗਤਾਨ)। ?ਸੋਹ ਆਦਿਕ _ਅਪਨੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਅਵਿਦਿਆ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ 

ਰਖਦੀ । “ਉਹ (ਖਟ ਪ੍ਰਮਾਨ) ਚਿਤ ਲਾਕੇ ਸੁਣ । <ਵੇਦ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਕੇ 

ਮਹਾਂਵਾਕ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਹਿਰਦੇ ਯਾਰਨੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾਤਮਾ ਢਾ ਨਿਰਣੈ ਗ੍ਰਹਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਬਦ 

ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ । ੯(ਕੋਈ) ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੇਖਕੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸਮਬ ਲੋਣ' ਜਿਵੇਂ ਧੂਆਂ ਵੇਖਕੇ 

ਅਗ ਨੂੰ ਸਮਬ ਲੈਣਾ) । ""ਨੇਤ੍ਰ ਮਨ ਆਦਿ ਜੇ ਸੁਤੇ ਜੜ ਹਨ । 

%ਇਹ ਚਾਰੇ ਤੁਕਾਂ ਪ੍ਰਰਾਤਨ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਹੋਰਨਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ 

ਵਿਚ ਹੈਨ । 1ਦੇ8 ਇਸੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅੰਕ ੬ ਵਾਲਾਂ ਪ੍ਰਯਾਯ । 

_ਪ:-ਝੇਦ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜੁ ਸੁਨਿ ਕਰਿ । 



_ ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੬ਵ੬ ) ਚਿਤੁ ੫। ਅੱਸੂ ਬ੮, 
ਕੋਇ" ॥੨੨॥-ਸੋ ਆਤਮ ਹੈ-ਜਾਨਹੋ' ਜਾਇ” । ਸਾਖੀ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾਂ 
ਗਾਇ੫ਨਿਤ-ਸਧ ਸੱਤਿ ਜੁ ਪਰਮਾਨੰਦਾ।ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰਥਮਬਿਲੀਦ” 
॥ ੨੩ ॥ ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ਼; ਰੂਪ, ਰਸ, ਰੈਧ । ਜਿਸ ਤੇ ਲਖਤਿ ਇੰਦ 
ਸੈਬੈਧ8ਸੋ ਆਤਮ ਸਾਖੀ ਹੈ ਕੋਇ” । ਇਮ ਜਬਿ ਸਮਝ ਬਿਲੋਕਨ ਹੋਇ 
॥੨੪॥ ਇਸ ਕੋ ਨਾਮ ਜਾਨ “ਅਨੁਮਾਨ”[੩. ਉਪਮਾਨ:-]ਸ਼੍ਵਣ ਉਪ- 
ਰੈਤ ਮਨਨਿ ਇਸ ਜਾਨ । ਸੱਤਿ, ਨਿਰੈਸ, ਅਨੰਤ, ਅਖੰਡ” । ਵਹਿਚੌਤਰ 
ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ॥ ੨੫॥ ਬਯਾਪਕ ਹੈ ਅਕਾਸ਼ ਕੀ ਨਯਾਈਂ । ਘਟ ਮਟ 
ਮਹਿ ਲਖੀਏ ਸਭਿ ਥਾਈਂ । ਇਹ “ਉਪਮਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣ” ਲਖੀਜੈ । ਜਹਿੰ 
ਦੂਸਰ ਕੀ ਸਮ ਜਾਨੀਜੈ॥੨੬((੪. ਅਰਥਾਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ:-]"ਇਹਨਰ 
ਦੀਖਤ ਪੀਨ ਮਹਾਨ । "ਦਿਨ ਮਹਿ ਭੋਜਨ ਕਰੈ ਨ ਖਾਨ । "ਇਸ ਤੋਂ 
ਲਖੀਯਤਿ ਨਿਸ ਮੈਂ ਖਾਇ । ਦੇਹ ਪੀਨਤਾ ਦੇਤਿ ਜਨਾਇ'" ॥ ੨੭ ॥ 
ਜੋ ਇਹ ਰਾਤ ਅਹਾਰ ਨ ਖਾਇ । ਨਹਿ ਸਰੀਰ ਮੋਟਾ ਹੁਇ ਜਾਇ। ਯਾਂਤੇ 
ਨਿਸ ਮਹਿ ਭੋਜਨ ਖਾਯੋ। ਯਹਿ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਿਰਨੈ ਠਹਿਰਾਯੋ ॥ ੨੮ ॥ 
'ਪੜਿਮ ਆਤਮ ਕੇ ਵਿਥੈ ਵਿਚਾਰੇ । ਜਾਗੂਤਿ ਆਦਿ ਪਦਾਰਥ ਸਾਰੈ।ਜਿਸ 
ਆਤਮ ਕਰਿ ਜਾਨੋ ਜਾਹਿ । ਸੁਖਪਤਿ ਆਦਿ ਅਭਾਵ ਜਿ ਆਹਿਂ ॥੨੯ ॥ 
ਸੋ ਆਤਮ ਹੀ ਕਰਿ ਸਿੱਧ ਹੋਇ"'। ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅਪਰ ਨ ਕੋਇ। ਜੇ 
੧ਜਿਸ (ਆਤਮਾ) ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਯਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । (ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ) ਜਾਣਿਆਂ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ । ਭਾਵ, ਮਨ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ -ਦੇਖਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫੁਰਣ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਆਤਮਾ ਦਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ੧ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾਂ ਦਾ ਸਾਖੀ ਕਹੀਦਾ 
ਹੈ।$ਜੇ ਨਿੱਤ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਸਤਿ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਹੈ । “ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਡਾ ਸੁਣਿਆਂ ਸੀ । #ਜਿਸ 
੩“ ਇੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨੈਬੈਧ ਲਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । “ਸੇ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਸਾਖੀ ਟ੍ਰਪ (ਜ਼ਰੂਰ) ਹੈ । 

` ਲਸ਼ (ਭੰਗ) ਰਹਿਤ, ਮੰਤ ਰਹਿਤ ਤੇ ਅਖੰਡ।<ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਹੈ । ' 
੧੯ਡਣ ਜਿੱਏ ਦੂਸਟੇ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦੇਵੀਏ । "ਦ੍ਿਸਹਂਤ ਦੇਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:-(ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 
ਹੈ ਕਿ) । "(ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ)"'(ਪਹ਼ਿਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ) । । ੯੧(ਰਾਤ ਦ ਭੋਜਨ ਨੂੰ) 
ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੁਟਾਪਾ ਜਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਟਾਪਾ ਚਾਂਹੇ ਓਹ ਦਿਨੇ £ਜਨ 
ਨਾ ਖਾਵੇ ਜਣਾ ਦੇਂਦ: ਹੈ ਕਿ ਏਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਟਾਪੇ ਟੂਪੀ “ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ 
ਪੀ “ਕਾਰਨ” ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । "ਤਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿ 

ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਜਾਗੂਤ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਬ ਅਤੇ ਸੁਖੁਪਤੀ ਦੇ ਅਭਾਵ ਆਦਿ ਜਾਣੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਓਹ ਆਤਮਾ ਕਰਠੇ ਹੀ ਸਿੱਧ £ਦੇ ਹਨ । 

#ਘ੪-ਲਖਤਿੰਦ੍ਰੈ, ਲਖੀਅਤਇੰਦੂ । 



| ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । (੫੬੯੭) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰਠੂ ੩੯, 

ਕਰਿ ਹਰੈ ਨ ਆਤਮਾ ਪਰੈ । ਆਦਿ ਅਭਾਵ ਸਿੱਧ ਕਿਮ ਕਰੈ" ? ॥ ੩੦ ॥ 
ਕਾਰਜ ਜਿਸ ਕੋ ਜਗਤ ਪ੍ਰਤੱਛ” । “ਅਰਥਾਪਤਿ” ਵਿਖੈ ਇਮ ਲੱਛ” । 
[੫. ਅਈਤੇਜਕ ਪ੍ਰਮਾਣਨੈਂ:-] ਕਹਕੋ ਕਿਸੀ ਨੋ ਇਸ ਤਰੁ ਵਿਖੈ। 
-ਯੱਖਯ ਬਸਤਿ ਹੈ, ਕਿਸ ਨਹਿ ਪਿਥੈ-॥ ੩੧॥ ਜਾਨਜੋਂ ਜਾਇ ਨ 
ਕਿਯ ਅਨੂਮਾਨਾ'। ਨਹਿ ਕਿਹ ਸ਼ਾਸੜ੍ਰਹਿ ਕੀਨ ਬਖਾਨ । ਪਰੈਪਰਾ ਸੁਨਿਬੇ 
ਮਹਿ ਆਵੈ।£ਅਈਤੇਜਕ ਪਰਮਾਣ? ਕਹਾਵੈ ॥ ੩੨॥ ਤਿਮ ਆਤਮ ਇਹ 
ਕਹੈਂ ਸਨਾਤਨ । ਪਰੈਪਰਾ ਸਭਿ ਕਥੈ' ਪੁਰਾਤਨ । ਸੱਤਿ ਪਰਾਤਮ ਈਸ਼ੁਰ 
ਜੋਇ। ਸਭਿ ਕੋ ਅਹੈ ਆਤਮਾ ਸੋਇ॥੩੩॥[੬. ਪ੍ਤੱਖ੧:-] ਅਬਿ ਪ੍ਤੱਖਯ 
ਸੁਨਿ ਨੀਕੇ ਉਰ ਧਰਿ:- “ਅੰਤਹਕਰਣ ਕੀ ਬ੍ਰਿੱਤਿ ਨਿਕਲ ਸਾਮ 
ਦੁਆਰਾ ਵਹਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੈ। ਸਾਥ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਭਾਸੈ ॥ ੩੪ ॥ 
ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਬਿਥੈ ਪ੍ਰਤੱਛ'। “ਅਸਤਿ ਭਾਂਤਿ ਪ੍ਰਿਯ ਆਤਮ ਲੱਛ। ਇਹ 
ਤੀਨਹੁੰ ਜਿਤ ਕਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਵੈਂਢ। ਇਨ ਬਿਹੀਨ ਕਿਛੁ ਕਿਤ ਨ ਜਨਾਵੈ” 
॥੩੫॥ "ਅਸਤੀ ਹੈ ਸੁ ਪਦਾਰਥ ਸਾਚੁ । ਚਿਤ ਭਾਂ ਜ਼ ਉਬਾਚ । 
ਪਾਇ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਿਯ ਆਨੰਦ । ਇਮ 'ਤੀਨਹੁੰ ਸਭਿ ਮਹਿ ਬਰਤੋਵ” ॥ 
੩੬(ਤਿੰਨ ਭੋਦ:-]“ਨਿਰਾਵੈਵ ਬ੍ਰਹਮ ਭਲੋ ਪਛਾਨ । ਤੀਨੋ ਭੇਦ ਤਿਸੀ ਤੋ 

“ਜੇ (ਸੁਖੋਪਤੀ ਤੇ ਅਭਾਵ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਪਟੇ ਆਤਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਭਾਵ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਿੱਧ ਕਿਵੇਂ 
ਕਟੇ । ਦਜਿਸ (ਆਤਮਾ ਦ) ਕਾਰਜ ਜਗਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ । ੧ਅਰਥਾਪਤਿ ਵਿਚ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੈ ' 
[ਅਰਥਾਪੱਤਿ=ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਕਾਰਣ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਏ] . $ਨਾ (ਪ੍ਰਤੱਖ) ਜਾਣਿਆਂ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੋ.ਸਕਦਾ ਹੈ । “ਜਦੋ' ਮੰਤਹਕਰਣ ਦੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦ੍ਰਾਰਾ ਨਿਕਲ 
ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਈ (ਤਦੋਂ ਬੀ ਦੇਤਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਆ; ( ਜਦ ) ਪਦਾਰਬਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ 

(ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਚੇਤਨ ਹੀ) .ਕਾਸ਼ਦਾ ਹੈ, (ਨਉ) ਸਤ, ਚਿਤ, ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਤੱਖ ( ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ) 
ਵਿਸ਼ੈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ । ੬ਅਸਤੀ, ਭਾਂਤੀ, ਪ੍ਰੇਯ ਆਤਮਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਇਹ ਟਿਨੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ 
ਕਿੱਤੇ (ਦੇਖੋ ੫ਏ) ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ । “ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ । ੯ਅਸਤੀ ਭਾਂਤੀ ਪ੍ਰੇਯ ਤੇ ਸਤ 
ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਇਕ ਟੂਪ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਅਸਤੀ ਤੇ ਸੱਤ ਦੂਹਾਂ ਦਾ ਪਦ ਅਰਥ ਹੈ 
“ਸ਼ਤਯ, ਚਿਤ ਤੇ ਭਾਂਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ “ਪ੍ਰਕਾਸ਼”; ਆਟੰਦ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯ ਇਕੋ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਯ 

ਵਸਤੂ ਪਾਕੇ ਆਫੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੋਉ' ਤਿੰਨੇ ਸਭ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ । ₹ਲ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਅਵੈਵ 
(=ੰਗ) ਰਹਿਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣੇ, ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਭੇਦ ਉਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ; 
ਭਾਵ ਸੁਗਤਿ, ਸਜਾਤੀ, ਵਿਜਾਤੀ ਤਿੰਨਾਂ ਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ । 

#ਸ਼ੂਧ ਪਾਠ ਚਾਹੀਏ “ਐਤਿਹਕ ਪ੍ਰਮਾਣ” । 



੨) ੩੪ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । ( ੫੬੯ਦਤੇ ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰ ੪੮, 
ਹਾਨੈ'ਇਕ ਤਟੁ ਤੇ ਸਿਮ ਹੈ ਤਰੁ ਆਨ'।ਭੇਦ੪“ਸਜਾਤੀ”ਲੀਜੇ ਜਾਨ॥੩੭॥ 
ਇਕ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਦੂਸਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਂਹੀ । ਭੇਦ ਸਜਾਤੀ ਤੋਂ. ਹੁਇ ਕਾਂਹੀ”। 
ਇਕ ਤਰੁ ਪਾਥਰ ਦੂਸਰ ਲਹਯੋ$। ਭੇਦ ਵਿਜਾਤੀ! ਹੈ ਇਮ ਕਹਯੋ” ॥ 
੩੮ ॥ ਬ੍ਹਮ ਤੇ ਅਪਰ ਨਹੀਂ ਤਿਸ ਪਾਸ। ਯਾਂਤੇ ਭੇਦ ਬਿਜਾਤੀ ਨਾਸ਼ । 
ਤਰੁ ਕੇ ਹੈਂ ਸਕੈਧ ਅਰੁ ਸ਼ਾਖਾਂ। ਭੇਦ “ਸੁਗਤਿ? ਦਲ ਆਦਿਕ ਭਾਖਾ" ॥ 
੩੯॥ ਇਹ ਭੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਂਹੀ ।“ਲਖਯੋ ਅਭੇਦ ਆਤਮਾ ਜਾਂਹੀ । 
ਇਕ ਅਖੰਡ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਰੂਪ । ਬੁਧਿ ਸੂਖਮ ਤੇ ਲਖੜੋ ਅਠ੍ਪ= ॥ ੪੦ ॥ 
“ਮਿਲਕੋ ਅਨੰਦ ਬ੍ਰਿੱਤਿ ਮਹਿ ਸੋਈ । ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਸ਼ੈਕਟ ਖੋਈ”। 
"ਖਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣਨਿ ਕਰ ਜਿਸ ਆਪਤਿ । ਭਈ ਆਤਮਾ ਕੀ ਸੁਧਿ 
ਪ੍ਰਾਪਤਿ ॥੬੧॥ ਤਿਸੈ ਅਵਿੱਦਯਾ ਉਪਜੇ ਨਾਂਹਿ । ਨਾਸ਼ ਭਈ ਤੋ ਨਹਿ 
ਉਪਜਾਹਿ” । ਅਜਾ ਅਵਿੱਦਜਾ ਤਾਂਤੇ ਨਾਇ'। ਬਿਨਸੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਪੁਨ 
ਪਾਇ"”॥ ੪੨॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ .ਤਾ੫ ਨੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਪੰਚਮ ਦੁਤੇ “ਗਿਆਨ ਨਿਰਨੇ! 
ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਟੈ ਨਾਮ ਅਠਤਾਲੀਸਮੋ ਅੰਸੂ ॥੪੮॥ 

"ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਇ੍ੱਛ ਦੂਸਦੇ ਇਛ ੨“ ਵੱਖਰ' ਹੈ । “ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਕ ਬ੍ਰਿੰਛ ਹੈ 
ਇਕ ਪੱਥਰ ਹੈ । “ਇਹ ਵਿਜਾਤੀ ਭੇਦ ਕਿਹਾ ਹੈ । “(ਜਿਵੇ') ਬ੍ਿੱਛ ਦੇ ਡਲ ਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੇ 
ਪਾਤੇ ਆਦਿਕ ਟੈਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਗਤਿ ਭੇਦ ਕਿਹਾ ਹੈ । [ਸੂਗਤ=ਅਪਣੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤਿ] । $ਜਿਸ 
(ਪੁਰਖ) ਨੇ ਉਸ ਝ੍ਰਹਮ ਨੂੰ (ਅਪਣੇ) ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਜਾਣਿਆਂ ਹੈ, (ਕਿ ਆਤਮਾ) ਇਕ 
ਹੈ, ਅਖੰਡ ਹੈ, ਸਚਦਾਨੰਢ ਟੂਪ ਹੈ ( ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗਲ ) ਸੂਖਮ ਛੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਲਖੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ 
ਕਠ ਉਪਨਿਖਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਟੈ:- 

“ਏਖ ਸਨ੍ਵੇਖ਼ੁ ਭੁਟਖ਼ੁ ਗੂਢੋ? $ ਤ੍ਮਾ ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤੇ । ਦਿ੍ਸ਼ਨਟ ਤ੍ਰਗਰਯਯਾ ਬੁਧ੍ਹਕਾ 
ਸੂਕਜ਼ਮਯਾ ] ਕਬਮ ਦਰ੍ਹਸ਼ਿਭਿ: ॥? 

ਅਰਬਾਤ-ਇਹ ਆਤਮਾ ਸਭ ਤੂਤਾਂ ਵਿਚ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ” ਪ੍ਰਕਾ£ਦਾ 
ਕਿੰਟੂ ਤੀਕਕਨ ਅਜ 7ਖਮ ਬੁੱਧਿ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰਖਮ ਦਰਸ਼ੀ ਹਨ । 
[ਕਠ ਉਪਨਿਖਦ -ਧਿਆਂ ੧ ਵਲੀ ੩ ਅੰਕ ੧੨]। “ਉਹ ਆ”ਦ ਰੂਪ ਆਤਸਾ ਬ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ 
ਮਿਲਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਸਕਣ ਖੋਏਗਾ । "ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੀ.ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ 
ਆਵਮਾ ਦੀ ਸੂਬਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵਿਦਯਾ ਉਪਜਦੀ ਨਹੀਂ', ਜੋ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 
ਉਹ ਵੇਰ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦੀ । ( ਅ) (ਆਪ==) ਆਪਤ ਵਕਤਾ ( ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ) ੩“ ਛੇ 
ਪਆਣਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆ=ਮਾਂ ਦੀ ਸੱਧ ਪਰਾਪਤ ਟੋਈ ਹੈ'''। ਢਅ%ਜ? ਨਾਮ ਹੈ ਤੱਟ 
ਅਵਿਦਯਾ ਦਾ [ ਅ ਜਾ=ਜੋ ₹ਸ਼ਟ ਹੋਕੇ ਵੇਰ ਨਾ ਜੈਸੇ| । '੧(ਤਾਂਤੇ ਅਜਾ ਅਵਿਦਯਾ ਜਿਸ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ) ਬਿਨਸੀ ਹੋਈ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ । 



ਸਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਘ ਨ੦੮ । ( ੫੬੮੯ ) ਰਿਤੂ ੫ । ਅਸੂ ੪੯, _ 
੪ਢ, ਬ੍ਰਮ ਗਿਆਨ । ਉਪਦੇਸ਼] 

ਦੌਹਗਾ ॥ “ਬਿਸ਼ੈ ਪ੍ਰਮਾਟਨਿ ਕੌ ਭਯੋ ਕਹੜੋ ਅਤਿਸ਼ੈ ਸਰੂਪ"! । ਇਹ ਸੈਸੈ 
ਬੂਬਨਿ ਕਯੋਂ ਸੁਨਿ ਕੈ ਗਾਬ ਅਨੂਪ ॥ ੧॥ ਰੌਪਈ॥ ਵੱ ਕਰੀ ਖਾਲਸੇ 
ਜਬੈ ॥ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲਯੋ ਸ਼ੁਭ ਤਬੈ । “ਵਿਧਿ%ਖ ਸਿਖ ਜਨਾਇਏ ਹੇਤ । 
ਕਹਜੋ ਏਈਹਮ ਕੋ ਬਿਸ਼ੈ ਸੈਕੇਤ॥੨॥ਨੇਤਿ ਨੋਤਿ ਕਰਿ ਨਿਖਿਧ ਪਛਾਨ। ਤੋਂ 
ਪ੍ਰਮਾਨ ਕੌ ਬਿਸ਼ਯ ਨ ਜਾਨ” ।ਜਿਮ ਨਹਿ ਬਿਸ਼ੈ ਸੁਨਹੁ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਨ-ਅਗਮ 
ਅਗੋਚਰ ਕਹੀਐ ਤੌਨ“ ॥ ੩॥ ਇੰਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਛ ਨਹਿ ਨੋਇ। ਪ੍ਰਤੱਛ 
ਪ੍ਰਮਾਨ ਅਬਿਸ਼ਯੈ ਹੋਇ“ । ਢਿੰਨ੍ਹ ਬ੍ਹਮ ਕੈ ਕੋਇ ਨ ਅਹੈ। ਜਥਾ ਧੂਮ ਤੇ 
ਪਾਵਕ ਲਹੈਂ ॥੪॥ ਨਹਿੰ ਅਨੁਮਾਨ 'ਬਿਸ਼ੈ” ਇਿਮ ਜਾਨਿ(ਅੱਦੈ ਏਕ ਆਤਮਾ 
ਮਾਨਿ । ਚੇਤਨ ਸਮ ਚੇਤਨ ਨਹਿ ਕੋਇ। ਬਿਸ਼ੈ “ਉਪਮਾਨ? ਨ ਯਾਂਤੇ 
ਹੋਇਂ॥੫॥ ਕਾਰਣ ਕਾਰਜ ਭੇਦ ਨ ਅਹੈਂ"”।“ਅਰਥਾਪੱਤਿ ਬਿਸ਼ੈ ਨਹਿ 
ਲਹੈ" । ਮਨ ਬਾਨੀ ਕੋ ਬਿਸੈ ਨ ਜੋਇ'" ।ਸ਼ਬਦ“ਅਈਤੇਜਕ? ਬਿਸ਼ੈ ਨ 
ਹੋਇ॥੬॥ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਨਹਿ ਵਸਤ ਪ੍ਰਛਿੰਨ'। ਏਕ ਆਤਮਾ ਅਨੰਦਾਂ 
ਅਭਿੰਨ । ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਐਸੋ ਕਿਤ ਲਹੋ। ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹ, ਕਹੋ" 
॥੭।। ਸਕਲ ਦੋਸ਼ ਮਹਿ ਪੂਰਨ ਪਿਖੀਏ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਛੇਦ ਨ ਯਾਂਤੇ ਲਖੀਏ। 
ਭੂਤ ਭਵਿੱਖਤ ਅਰ ਬ੍ਤਮਾਨ । ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾਂ 'ਏਕ ਸਮਾਨ ॥ ੮ ॥ 
ਵਾਧ ਨ ਆਣ, ਜਨਮ ਨਹਿੰ ਨਾਸ਼। ਇਕਰਸ ਸਦਾ ਰਹੜੋ ਸੁ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । 
ਯਾਂਤੇ ਕਾਲ ਪ੍ਰਛੇਦ ਨ ਕੋਇ” । ਅੱਕ, ਅਚਲ ਕੂਟ ਸਮ” ਸੋਇ॥੯॥ - 
੧(ਬ੍ਰਹਮਾਤਮਾ ਦੇ); ਸਰੂਪ ਨੂੰ (=ਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ) ਅਵਿਸ਼ੋਯ ਕਿਹਾ ਹੈ ( ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੁਬ 
ਤੁਸਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ) ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਯ ਦੇ ਦੋ ਗਿਆ। _“( ਖਾਲਲੇ ਨੇ ) ਪੁੱਛਿਆ । 
ਬਵਿਧੀ ਪੱਖ ਦੁਆਰਾ ਲੱਖ ਨੂੰ ਜਨਾਵਣ ਵਾਸਦੇ ' ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦਾ) ਨਕੇਤ ਕਰਕੇ ਬ੍ਹਮ ਨੂੰ (ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ) ਵਿਸ਼ਯ ਕਿਹਾ ਹੈ । “ਨਿਖੇਧੀ ਪੱਖ ਦੁਆਰਾ ਟਤੀ ਨੇਤੀ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪਛਾਣ _ ਕਰਾਈਏ ਤਾੰ 
(ਬ੍ਰਹਮਾਤਮਾ ਨੂੰ) ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦਾ ਵਿ£ਯ ਨਾ ਜਾਣੋ । “ਤਿਸ ( ੧ ਹਮ ) ਨੂੰ । <ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਤੱਫ 
ਪ੍ਰਮਾਨ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਯ ਹੋ ਗਿਆਂ । ““ਅਨੁਮਾਨ” (੧ਮਾਣ) ਦਾ 7 ਵਿਸ਼ਯ ਨਹੀਂ ਹੈ । “ਉਸ ਦੈਤਨ 
ਦੇ ਤੁੱਲ ਕੋਈ ਟੋਰ ਦਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ । ਇਸ ਕਰਕੇ “ਉਪਮਾਨ? ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ 
ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚ ਕਾਰਣ ਕਾਰਜ (ਆਦਿ) ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹਨ । "ਇਸ ਕਰਕੇ “ਅਰਥਾਂ ਪਤਿ” ਦ। 
ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ' ਹੈ । 'ਮੋਜਾਣ ਲਓ (ਬ੍ਹਮ) ਮਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਯ ਨਹੀਂ। "ਵਸ਼ਬਦ ਤੇ ਐਤਿਹਤ, 
“ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਯ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦ॥ "$ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਤੇ ਉਹ ੫ਛੇਦ ਨਹੀਂ” ਹੁੰਦ। । 
'੫ਨੇਸ ਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿ ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੀ(ਅ) ਕਹੋ=ਦੱ ਸੋ। 
'੬੩= ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਛੇਦਨ ਨਹ।' ਹੁੰਦਾ । "?੫ਰਬਤ ਵਾਂਡ ਅਦੇੱਠ ।#ਂਪਾ:-ਆਤਮਾ ਨੰਦ । 



& ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ। _ ; ੫੭੦੦ ੩ ੫। ਅਸੂ ੪੯, ` 

ਸਰਬ ਆਤਮਾ ਸਭਿ ਮਹਿ ਬਾਸਾਂ । ਸਰਬਾਧਾਰ ਸਮਸਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ । ਯਾਂਤੇ 
ਵਸਤੁ ਪ੍ਰਛੇਦ ਨ ਕੋਈ" । ਤੀਨਹੁੰ ਤੇ ਪਰਫਿੰਨ ਨ ਹੋਈ"॥੧੦॥ ਦੋਹਰਾ ॥ 
ਆਸ਼੍ਰੋ ਵਿਖੈ ਅੱਗਜਾਨ ਕੋ ਹੋਤਿ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਏਕ'।ਸੁਨੀਅਹਿ ਜੁਤਿ ਦ੍ਰਿਸ਼- 
ਟਾਂਤ ਕੇ, ਕੀਜੈ ਬਹੁਰ ਬਿਬੇਕ ॥ ੧੧ ॥ ਚੌਪਈ॥ ਜਿਮ ਕੋਸ਼ਣ ਕੇ ਬੀਚ 
ਅੰਧੇਰਾ । ਭਾਦਨ ਕੀਨਸ ਪਰੈ ਨ ਹੇਰਾ“ । “ਕੋਸ਼ਠ ਕਰਯੋ ਵਿਬੈ ਤਮ 
ਹੋਇ।ਦਿਖਿਬੇ ਮਹਿ ਨਹਿ ਆਵਤਿ ਸੋਇ ॥੧੨॥ ਅਰੁ ਕੋਸ਼ਟ ਹੀ ਆਸ਼ੇ 
ਤਮ ਕੋ।ਇਮ ਹੀ ਜਾਨੋ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ।ਤਿਸ ਤੇ ਹੀ ਉਪਜਯੋ ਅੱਗਟਾਨ। 
ਯਾਂਤੇ ਅਹੈ ਆਸਰੋ ਜਾਨ" ॥੧੩॥ ਝ੍ਹਮ ਕੋ ਲਖਨ ਦੇਤਿ ਨਹਿ ਸੋਇ'। 
ਯਾਂਤੇ ਬਿਸ਼ੈ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਹੋਇ। ਦ੍ਰੈ ਸ਼ਕਤੀ ਧਾਰਤਿ ਅੱਗਜਾਨ । ਇਕ ਆ- 
ਵਰਨ, ਵਿਖੇਪੈ ਆਨ?॥ ੧੪ ॥ [ਆਵਰਨ ਸ਼ਕਤੀ:-]''' ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਯੋ 
ਆਛਾਦਨ ਜਾਂਹਿ । ਜਿਸ ਤੇ ਜਾਨ ਸਕਹਿ ਕਿਮ ਨਾਂਹਿ"।ਇਹ ਆਵਰ- 
ਨ ਸ਼ਕਤਿ ਦ੍ਰਿੜ ਅਹੈ । ਜਿਸ ਕੋ ਭਏ ਜੀਵ ਜਗ ਬਹੈ'॥੧੫ ॥ [ਵਿਖਪ 
ਸ਼ਕਤੀ:-]"ਪਨ ਨਾਨੱਤ੍ਰ ਦਿਖਾਵਨ ਕਰੇ । ਗਜ; ਬਾਜੀ, ਬਨ; ਗਨ 
ਤਰੁ ਹਰੇ'ਸ਼ਕਤਿ ਵਿਖ੫ ਇਹੀ ਤਿਸ ਮਾਂਹਿ । ਏਕ ਰੂਪ ਕਿਮ ਜਾਨਤਿ 
ਨਾਂਹਿ॥ ੧੬ ॥ ਸ਼੍ਰਵਣ, ਮਨਨ;, ਨਿੱਧਕਾਸਨ ਦ੍ਰਾਰਾ । ਜਥਿ ਹੋਇਓ 
ਸੱਖਕਾਤ ਉਦਾਰਾ । ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਛੋਰਿ । ਥਿਰੀ ਬ੍ਰਿੱਤਿ ਗੱਲ 
ਤੁਰੀਆ ਓਰ”? ॥੧੭॥ ਅਨੰਦਾਤਮ ਮਹਿ ਥਿਰਤਾ ਭਈਜਿਤਕਿਤ ਏਕ 
ਰੂਪ ਜ੍ਰ ਗਈਦੋਨਹੁੰ ਸ਼ਕਤਿ ਸਹਿਤ ਅੱਗਜਾਨ"'। ਗੁਰੂ ਬਾਕ ਤੇ ਕੀਯਸਿ 
ਹਾਨ ॥੧੮॥ਜੀਵ ਈਸ਼ ਨਦਿ ਵਾਹਾ ਰੂਪ । ਪਰੇ ਬੀਚ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਅਨੂਪ । 

੧ਤੱਤੇ ਵਸਤੂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਫੇਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । “ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵੇਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ । 
[%., ਪ੍ਚ੍ਹ=ਢੇਂਕਿਆਂ ਹੋਯਾ] । ਵਅਦੁਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਅੱਗ: ਨ ਦਾ ਆਸ਼੍ਯ ਅਰ ਵਿਸ਼ਯ ਹੈ । 
$੩ਠ ਵਿਚ । “ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਤਮ ਨੇ ਛਾਦਨ ਕੀਤਾਂ ਹੋਯਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਠਾ ਹੀ'ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਵਾ । <ਕੋਠੇ ਨੂੰ 
ਹਟਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਯ ਕੀਤਾ ਹੈ(ਭਾਵ ਕੋਠੇ ਦ ਹਨੇਂਰੇ ਵਿਚ ਘੜੋਤਿਆਂ)ਕੋਠਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 
“੩ ਕੋਠਾ ਹੀ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ । ਭਾਵ ਐੱਗਜਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ । ੯ਉਹੀ 
(ਅੱਗਯਾਨ) ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਖਣ ਦੇਂਦਾ । ”“ਦੂਜੀ ਵਿਖੇਪ ਹੈ । "ਜਿਸ ( ਸ਼ਕਤੀ) ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ 

ਨੂੰ ਆਛਾਦਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ । "ਜਿਸ 

ਆਵਰਨ ਦੇ ਹੋਇਆਂ ਜੀਵ ਜਗਤ ਵਿਚ ਟੁੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । “(ਇਕ ਦੀ,ਬਾਂ ਤੇ) ਬਹੁਤਾਯਤ 

ਦਿਖਾਊਂਦਾ ਹੈ ਦੈ?, ਹਾਬੀ, ਘੋਤੇ, ਬਨ, ਸਾਵੇ ਦ੍ਰਿਛ, ( ਆਦਿ )। "£ਤੁਰੀਆ ਵੱਲ ਦੇਲਕੇ 

ਇਸਥਿਤ ਹੋਈ । "“ਅਗਕਾਨ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ । 



ਸਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫2੦੧ ) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰਸੂ ੪੯. 

ਜਹਿਤੀ ਤੋ ਨ ਏਕਤਾ ਬਨੌ' । ਗੈਗ ਘੋਖ ਇਕ ਤਜਿਬੋ ਭਨੋ” ॥ ੧੯।' 
ਜੀਵ ਈਸ਼ ਦੋਨਹੁੰ ਪਰਹਰੇ । ਤਬਿ ਇਕਤਾ ਕਹੁ ਕਿਸ ਕੀ ਕਰੇ। ਤਥਾ 
ਅਜਹਿਤੀ ਗ੍ਹਨ ਕਰਨ ਮੈਂ”। ਇਹ ਭੀ ਬਨਹਿ ਨ; ਸੁਨਹੁੰ ਸ਼੍ਰਵਣ ਮੈਂ ॥ 
੨੦॥ “ਜੀਵ ਈਸ਼ ਦੋਨਹੁੰ ਕੋ ਰਖੈ । ਔਰ ਗੁਹਨ ਕਿਹ ਕਰਨ ਭਿਲਾਕ੫ 
ਅਰਬ ਨ ਸਿੱਧ ਦੁਹਨਿ ਤੇ“ਹੋਵਾ । ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰਨਿ ਤਿ੍੍ਤੀ ਪਖ ਜੋਵਾ ॥ 
੨੧॥ਲਛਣਾਂ ਦੌਨ ਮਿਲਾਇ ਬਿਚਾਰਾ'“ਭਾਗ ਤਯਾਗ? ਤਿਹ ਨਾਮ ਉਢਾ- 
ਰਾੱ।ਇਕਤਾ ਕਰਨ ਅਰਥ ਭ। ਸਿੱਧ'। ਸ੍ਰੋਤਾ ਸੁਨ ਹੁੰ ਕਹਜੋ ਜਿਮ ਬ੍ਰਿੱਧਂ 
॥੨੨॥ "ਜੀਵ ਵਾਚਕ ਕਰਿ ਹੈ ਅਲਪੱਗਯ । ਈਸੁਰ ਵਾਚ ਅਹੈ ਸਰ- 
'ਜਹਿਤੀ (ਲੱਖਣਾ) ਏਕਤਾ ਦਵਾਰਾ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਤਜਿਵੇਂ ਜਦ) ਕਹੀਏ ਕਿ ਰੀਗਾ 
ਵਿਚ ਘਬ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਛਡਣਾ ਕਿਹ ਹੈ । ਭਾਵ, ਜਦ ਕਿਨ ਕਿਹਾ ਰੀਗਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ 
ਰੀਗਾ ਪਦ_ ਦਾ ਅਰਬ ਹੈ ਜਲ ਦਾ ਪਰਵਾਹ, ਉਸ ਵਿਚ ਘਰ £ਭਵ ਨਹੀਂ', ਤਾਂ ਤੇ ਸਮਬਾਂਰੇ 
ਕਿ ਘਰ ਰੀਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਰੰਗ? ਪਦ ਛਡਕੇ“ਕਿਨਾਰਾ ਪਦ ਰਹਣ ਕਰਾਂਗੇ, 
ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਜਹਿਤੀ ਲੱਛਣਾ ਹੈ । “ਭਾਵ, ਜਿਵੇਂ ਜਦ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀਵ ਈਸ੍ਰੇਰ ਦੋ 
ਹਨ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇ' ਕੋਈ ਇਕ ਪਦ ਛਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇਕੋ ਰਹਿ ਗਿਆ 
ਉਸੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ $ $ਤਿਵੇ' ਹੀ “ਅਜਹਿਤੀ ਲੱਛਨਾ” ਹੈ ਕੁਛ ਹੋਰ 
ਗ੍ਰਹਨ ਕਰਨ ਵਿਚ (ਅਰਥਾਤ ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਅਰਥ ਬੀ ਰ ਗ੍ਹਣ ਕਰੀਦਾ ਹੈ) । 
“ਜੀਵ ਈਸ਼ਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਟੱਖਕੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਕੀ ਨਹੀ ਰਹਿ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। [ਭਾਵ ਜਿਵੇ” ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਦੌੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਥੇ “ਘੋੜਾ” 
ਪਦ ਨਾਲ ਲਾਉਣ! ਪਏਗਾ ਕਿਓਂਕਿ ਲਾਲ ਰੈਗ ਤਾਂ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਲ ਘੋੜਾ ਦੌੜਦਾ 
ਹੈ ਇਹ ਅਜਹਿਤੀ ਲੱਛਣਾ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਵਾਚਜ ਅਰਥ_ਨਾਲ ਕੁਛ ਅਧਿਕ ਰਲਾਉਣਾ ਪਵੇ ।] 
੬ਭਾਵ ਜਹਿਤੀ ਤੇ ਅਜਹਿਤੀ ਦੋਹਾਂ 3 ਅਰਬ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੇਇਆ । “(ਹੁਣ) ਦੋਵੇ“ ਲੱਛਣਾ 
ਮਿਲਾਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ (ਜੀਵ ਈਸ਼ੂਰ ਦੀ,ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦ ਅਰਬ ਨਿੱਧ ਹੋਗਿਆ। ੯੍ਰਿਧਾਂਨੇ । 
ਰੰ ਤ੍ਰਮ ਅਸਿ ਮਹਾਵਾਕ ਵਿਚ ਜੀਵ ਈਸ਼ੂਰ ਦੀ ਏਕਤਾ “ਭਾਗ ਤਜਾਗ/ਲੱਵਣਾਂ ਦੁਆਰੇ 
ਦੱਸਣ ਲਗੇ ਹਨ) । [ਸੂਚਨਾ-ਜੇ ਪਦ ਕਹੀਏ ਉਸਨੂੰ ਵਾਚਕ ਕਟਿੰਦੇ ਹਨ।ਜਿਸਨੂੰ ਪਦ ਵਰਣਨ 
ਕਰੇ ਯਾ ਜੋ ਉਸ ਵਿਚ ਸਿੱਧ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵਾਚਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਸਾ 'ਤੁੰ” ਪਦ ਵਾਚਕ ਹੈ 
ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਜੀਵ” ਵਾਚਯ ਹੈ]। (੨ ਪਦ) ਕਰਤੇ ਵਾਂਚਜ ਜੀਵ ਅਲਪੱਗ ਹ । ਯ। 
ਇਉਂ ਕਹੇ ਕਿ “ੜ੍ਰੇ ਪਦ ਦਾ ਵਾਚਗ ਅਰਬ ਹੈ“ਜੀਵ”ਜੇ ਅਲਪੱਗ ਹੈ । (ਤਤ ਪਦ ਦਾ) ਵਾਚਗ 
“ਈਸ਼੍ਰ” ਹੈ, ਉਹ ਸਰਏਂਗਜ ਹੈ । ਜਾਂ ਇਉਂ ਛਹੇ ਕਿ “ਤੱਤ ਪਦ ਦਾ ਵ/ਚਜਅਰਥ “ਈਸ਼ਰ” ਹੈ 
ਜੋ ਸਰਬੱਗਯ ਹੈ ।(ਦੀਵ ਜੇ ਹੈ ਸੇ ਫੇ ਉਰਮੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਯਥਾ:-)ਜਨਮ ਮਰਨ 
ਸ਼ਰੀਰ ਦੀਆਂ, ਭੁਖ ਤ੍ਰੇਹ ਪਰਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਹਰਖ ਸੋਗ ਮਨ ਦੀਆਂ ਉਰਮੀਆਂ ਹਨ । ਜੀਵ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਿਆਂ ਮੈਜੁਗਤ ਹੈ । “ਭਾਗ ਤਯਾਗ ਨੂੰ ਜਹਤਾਜਹਤਿ ਲੱਛਣਾ ਬੀ ਕਦਿਦੇ ਹਨ । 



/ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ॥ __ _(੫੭੪੨) __ ਰਿਤੁ ੫ । ਅਸੂ ੦੯. 

ਬੱਗਯਜਨਮ ਮਰਣ ਉਰਮੀ ਤਨ ਦੋਇ । ਛੁਧਾਂ ਤ੍ਰਿਖਾ ਪ੍ਰਾਣਨਿ ਕੀ ਹੋਇ 
॥੨੩॥ਹਰਖ ਸੋਗ ਮਨ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ।ਇਨ ਖਟ ਸਹਿਤ ਜੀਵ ਕੋ ਮਾਨ'। 
ਲੱਛਮੀ, ਗਯਾਨ੨; ਵਿਰਾਗ੩੭ _ਉਦਾਰ੪ । ਜਸ੫, _ਐਸ਼੍ਰਜ£; 
ਗੁਣ ਖਸ਼ਟ ਉਚਾਰ ॥੨੪॥ ਜੀਵਨ ਮਹਿ ਇਨ ਕੋ ਕਿਤ ਅੰਸ਼ । ਈਸ਼ੁਰ 
ਬਿਥੋ ਖਸ਼ਟ ਸਰਬੈਸ/ਯਾਂਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਿ ਉਪਾਵਨਿ, ਪਾਰਨਿ। ਨਾਸ਼ਨ ਕਗੰਨ 
ਈਸ਼ ਤ੍ਰੈ ਕਾਰਨ” ॥੨੫॥"ਜੀਵ ਪ੍ਰਤੇਤ੍ ਦੁਖੀ ਗੁਣ ਹੀਨ।ਕਿਮ ਦੋਇਨਿ 
ਕੀ ਇਕਤਾ ਲੀਨਿ”। ਵਾਚਕ ਵਿਥੈ ਇਕਤਾਂ ਨਹਿ ਜੋਇ । ਲਖਣਾ ਕਰੇ 

ਲਖ; ਸੈਂ ਹੋਇ ॥੨੬॥ ਦੁਖੀ; ਪ੍ਰਤੋਤ , ਅਲਪਤਾ, ਜੀਵ । ਤੀਨੋ ਤਜਿ 
ਪਾਛੈ ਜੋ ਬੀਵਸਰਬਗਤਾ; ਖਟ ਗੁਣ, ਸੁਖ ਈਸ਼/ਤੀਨੋ ਤਜਿ ਪਸ਼ਚਾਤਿ 
ਰਹੀਸ“ ॥੨੭॥ “ਸੱਚਿਦਾਨੰਦ ਦੁਹੰਨ ਮਹਿ ਰਹਯੋਯਾਂਤੇ ਇਕਤਾਂ ਦੋ- 
ਨਹੁੰ ਲਹਯੋਂ । ਜਥਾ ਅਗਨਿ ਕੇ ਗੁਨ ਹੈ ਤੀਨ।ਦਾਹਕ',ਉਸ਼ਨ';ਪ੍ਕਾ 
ਸ਼ਕ੯, ਤੀਨ ॥ ੨੮ ॥ ਤਿਸੀ ਅਗਨਿ ਕੇ ਤੀਨਹੁੰ ਰੂਪ । ਬਨ ਦੌ"੧,ਦੀ- 
੫੨, ਮਸਾਲ '੩ਅਨੂਪਤ੍ਰੋਗੁਣ ਤੀਨਹੁੰ ਰੂਪ ਮੜਾਰ"'।ਈਸ਼ਜੀਵਤਿਮ 
ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਚਾਰ” ॥ ੨੯ ॥'ਇਕ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਰ ਭੇਦ ਬਨਾਏ । ਘਟ੧” 
“ਮਣ-!; “ਮਹਾਂਕਾਸ਼੨? ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਏ''ਛੋਟੋ ਬਡ ਉਪਾਧਿ ਤੇ ਹੋਇ'% ਨਾਸ਼ 
ਉਪਧਿ ਏਕ ਹੀ ਸੋਇ” ॥ ੩੦ ॥ ਇਮ ਸਾਖਜਾਤਕਾਰ ਮੈਂ ਏਕ। ਰਹੈ, 
੧ਪਯਾਯ ਪਿਛਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਸੌਕ ੧੦ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ।(ਈਸ਼ਰ ਵਿਚ ਛੇ ਗੁਣ ਸੰਪੂਰਨ ਹਨ, 
_ਯਥ:-) ਲਛਮੀ, ਗਜਾਨ; ਵਿਰਾਰ;,ਉਦਾਰਤਾਂ, ਜਸ ਤੇ ਲੈਸ਼੍ਰਜ; (ਇਹ) ਛੇ ਗੁਣ ਜੇ 

,ਕਹੀਦੇ ਹਨ ਸੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸ਼ (ਮਾੜ੍ਰੋ) ਹੈ, (ਪਰ) ਈਸ਼੍ਰ 

ਵਿਚ ਛੀਏ $ਪੁਰਨ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿ੍ਸ਼ਣੀ ਉਪਜਾਵਨ, ਪਾਲਨ; ਨਾਸ਼ ਕਰਨ “ਨਾਂ ਦਾ 

ਕਾਰਨ ਈਸ਼੍ਰ ਹੈ । “ਜੀਵ ਪਰਾਧੀਨ ਹੈ; ਦੁਖੀ ਟੈ, ਰਣ ਹੀਨ ੈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹ ਦੀ ਏਕਤਾ 

ਕਿਵੇ ਲਈ ਜਾਵੇ ਊ 5(ਉਤ੍ਰ:-) ਵਾਚਗ ਵਿਚ _ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਛਣ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਲੱਖਯ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ / “ਭਾਵ, ਜੀਵ ਦੇ ਤ੍ਰੈ ਤੇ ਈਸ਼ ਦੇ ਤ੍ਰੇ ਛਤਕੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਹੇ । “ਸਤਿ, 

ਚਿਤ, ਆਨੰਦ, ਇਹ ਰੂਪ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋ ਗਈ । 

?ਸਾੜਨਾ । “ਗਰਮੀ । ₹ਚਾਨਣਾ । “ਬਨ ਅਗਨੀ । "ਦੀਵਾ । "ਮਿਸਾਲ, (ਲੀਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਝੇ 

ਪਰ ਤੇਲ ਪਾਕੇ ਜੇ ਬਾਲੀਵ) ਹੈ)। "ਤਿੰਨਾਂ ਅਗਨੀਆੰ ਵਿਚ ਤ੍ਰੈਏ ਗੁਣ (ਦਾਹ,ਉਸ਼ਨ੦ਪ੍ਰਕਾਸ਼) 

ਦੋਨ। 'ਤਿਵੇ' ਜੀਵ, ਈਸ਼੍ਰ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ (ਵਿਚ ਤ੍ਰੇਏ ਸਾਬ ਗੁਣ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਜੂਪਤ' 

ਦੀ ਏਕਤਾ) ਵਿਚਾਰ ਨੇ । "“ਹੇਰ ਦ੍ਰਿਸ੍ਰਾਂਤ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤ੍ਰੇ ਭੇਦ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਘੜੋਂ 

ਵਿਚ ਦਾ, ਮਠ ਵਿਚ ਦਾ ਤੇ ਮਹਾਂ ਅਕਾਸ਼ "$ਅਕਾਸ਼ ਦਾ ਫੌਟਾ <ਡਾ ਪਨ (ਭਾਵ ਘੜ ਦਾ 
ਅਕਾਸ਼ ੨ ਮੱਠ ਦਾ ਅਕਾਸ਼ ਆਦਿ) (ਘੜੇ ਤੇ ਮਠ ਦੀ) ਉਪਾਧੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ । "ਜਦ 

ਉਪਾਰੀਆਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆਂ । 



ਸ ਰੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇਰਜ। ___( ੫੭੪੩) ਰਤ ੫ । ਅੱਸੂ ੪੯, 
ਨ ਭਾਵਾਭਾਵ ਬਿਬੇਕ" । ਤਤ੍ਰੰਮਸੀ! “ਅਹੈਬ੍ਹਮਾਸਮਿ” । ਇਕ ਰਸ 
ਬ੍ਰਿੱਤਿ ਨ ਉਥਤੈ ਭਰਮ" ॥ ੩੧॥ ਸ਼੍ਰਤੀ ਝਹਮ ਨਿਸ਼ਠੀ ਤੇ ਗਯਾਨ”। 
ਪਾਇ ਮਮੋਖੂ ਥੈਧਨ ਹਾਨ।ਜੋ ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਤੋਂ ਲਹਿ ਕੋਇ।ਕਿਧੋਂ ਰ੍ਰੀਥ ਪਠਿ 
ਆਪੇ ਹੋਇ॥ ੩੨॥ ਤਿਨ ਕੀ ਗਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕਹੀ। ਅਹੈਬਹਮਾਸਮਿ 
'ਬੋਲੋਂ ਸਹੀ । ਗਕਾਨਵਾਨ ਕੀ ਬਨੈ ਨ ਰੀਸ । ਹੁਇ ਕੂੜਨਿ ਕੀ ਕੂਰੀ 
ਠੀਸਂ ॥ ੩੩ ॥ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨ ਦੇਤਨੀ ਮਨਿ ਆਪਣੇ ੧੯੩ ॥ 

ਛੁਟੈ ਤਿਲ ਬੂਆੜ ਜਿਉ ਸੈਂਦੇ ਅੰਦਰਿ ਖੇਤ ॥ ਖੇੜੈ ਅੰਦਰਿ ੩ ਫਿਆ ਕਹ 
ਨਾਨਕ ਸਉ ਨਾਹ । ਫਲੀਅਹਿ ਵੁਲੀਅਹਿ ਬਪੁੜੇ ਭੀ ਤਨ ਵਿਚਿ 2ਆਹ ॥ 

ਚੌਪਈ॥ “ਪਵੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਨ ਬੈਠੇ ਗਤਾਨੀ । ਨਾਨਾ ਜੁਗਤਿਨਿ ਕਰਹਿ 
ਬਖਾਨੀ । “ਮਹੈਂਬ੍ਹਮਾਸਮਿ? ਕਹੈਂ_ਸੁਨਾਇ । ਤਨਹੈਤਾ ਹਹਿੰ ਛੁਟੀ 
"ਇਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵ ਅਭਾਵ (ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ) ਦਾ ਗਜਾਨ ਨਹੀਂ ਰਟਿੰਦਾ । ਯਤਤ੍ਰੈਮਸੀ 
(ਸਮਬਕੇ ਉਪਰ ਲਿਖੀ ਭਾਵ ਤਜਾਗ ਲੱਖਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜਾਣਕੇ) 
ਅਟੈ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮਿ (ਸਵੁਰਣ ਹੰਦਾ ਹੈ) । “ਉਸ ਵਿਚ ਇ੍ਰਿਤੀ ਇਕ ਰਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ 
ਉਠਦਾ । “ਬ੍ਰਹਮ ਨਸਠੀ ਝ੍ਰਹਮ ਸ਼ੋਤ੍ਰੀ (ਗੁਦ ਤੋ, ਗਨਾਨ ਪਾਕੇ । “ਭਾਵ ਬੋਲਦਾ ੨! ਹੈ । 

#(ਇਕ ਦੂ ਜੀਭੋਂ ਲਖ ਹੋਹਿ! ਵਾਲੀ ਪਉੜੀ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ । 
7 ਗੁਰਮ=ਾਵਲੈਬੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਿ ਜੀ 

ਦੀ ਇਸ ਸਿੱਖਹ' ਨੂੰ ਗਹਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ । ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ੧ ਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋ, ਕਿ ਵੇਦਾਂਤ 
ਦੇ ਵਾਚਜ ਗਜਾਨੀਆਂ ਨੇ-ਆਪ ਮਾਯਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕੌਜੇ ਵਿਚ ਜਕੜੇ ਰਹਿਕੇ, ੮ਜ ਦੇ ਲੋਭ ਵਿਚ- 
ਵਾਕਯ ਰਚਨਾ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੇਵਾ, ਬਾਣੀ, ਨਾਮ, ਆਦਿਕ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦੇ ਅਸਲੀ ਤੇ 
ਰਸਦਾਤਾ ਸਾਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਫੋੜ ਕੇ ਹਿਰਦੇ “ਖਰ ਧਰਤੀ ਵਾਂਡੂ ਉਜਾੜ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ । ਅੰਕ 
੩੩ ਵਿਚ “ਇਕ ਦੂ ਜੀਭੇ ਲਖ ਹੋਹਿ! ਵਾਲੀ ਪੋੜ) ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ 
ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਵਿਚ ਨਾਮ ਜਪੇ ਬਿਨ ਇਕ ਈਸ਼ਤ! ਟੋਣੀ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਸ 
ਆਉਣ ਵਤ (=ਅਮੈਭਵ) ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਰੁ ਰਮ= ਵਿਚ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋ” ਉੱਚਾ ਮਰਹਲਾ ਹੈ, 
ਨਾਮੀ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੁੰਦਾ ਦੈ । ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਗਨ ਆਦਿਕ ਕੇਵਲ ਮ੍ਰਿਗ 
ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਗਯਾ ਹੈ:-- 

ਵੇਦੁ ਪੜਹਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਨਹੀ ਆਇਆ । ਵਾਦ ਵਖਾਣਹਿ ਮੋਹੇ ਮਾਇਆ। [ਮਾਬਮ: ੩ 
ਪੁਨਾ-ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਤੀ ਜਗ ਅੰਤਰਿ ਇਇੁ ਬਾਣੀ ਤੇ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪਾਇਦਾ ।। [ਮਾਟੂ ੧੪ ਮ: ੩ 

ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਫੁਰਨ ਵਾਲੇ ਅਭਿਲਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸੰਨ ਧਿਆਨ ਨਾਠਠ ਪੜ੍ਹਨਾ 
ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਵ ਹੈ 
ਤੇ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪਾਕੇ ਬੀ ਨਾਮ ਦਾ ਤਯਾਗ ਵਰਜਿਤ ਹੈ ਤੇ ਅਹੰਬ੍ਹਮਾਸਮਿ 
ਉਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬੀ ਟੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅੰਕ ੨੦ । 



। ਪੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ । _ (੫੭੦੪) ਰੁਤ ੫ । ਸੰਨ ੪੯, 

ਬਲੀਇ।੩੪॥ਤਿਨ ਮੰਹਿੰ ਸਾਰ ਨ ਪੱਯਤਿ ਕੈਸੇਭਸਮ ਬੂਆੜ ਤਿਲਨਿ 

ਮਹਿੰ ਜੈਸੇ । ਕਿਧੋਂ ਗਕਾਨ ਬ੍ਰਿਤਿ ਕਾਚੀ ਰਹੀ । ਥਿਰਤਾ ਭਲੋ ਨ ਮਨ ਨੰ 

ਲਹੀ॥੩੫॥ਕਰਮਨਿ ਮਹਿ ਨਿਸੈਗ ਹੁਇ ਬਰਤਾ । ਬਹੈ ਸੁ ਜਨਮ ਮਰਨ 

ਕੀ-ਸਰਿਤਾ । ਸੁਨਹੁ ਖ਼ਾਲਸਾ ! ਸਤਿਗੁਰ ਮਭ ਕੋ । ਜਿਸ ਤੇ ਜੀਵ 
ਪਾਇ ਸਦਗਤਿ ਕੌ ॥ ੩੬॥ ਬੇਦ ਸ਼ਾਸਤ ਕੋ ਸਾਰ ਨਿਕਾਰਾਆ । ਹਿਤ 

ਸਿੱਖਨਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰਾ । ਸਕਲ ਮਤਨਿ ਸੋਂ ਮਿਲਜੋ ਪਛਾਣੋ” । ਅਰ 

ਸਭਿ ਤੇ ਨਜਾਰੋ ਪਹਿਚਾਨੋ ॥ ੩੭ ॥ 1ਜਾਂਤ ਸ੍ਰਿੰਖਲਾ ਅਰ ਜਗ ਲਾਜਾਂ'। 

ਇਨ ਤੇ ਦੁਖਿ ਕੈ ਦਾਰਿਦ ਸਾਜਾ।ਨਿਕਸਨਿ ਚਹਜੋ ਲੋਨਿ ਸੁਖ ਹੇਤਤਜਿ 

ਕ੍ਟੰਬ ਕੋ ਬਨਯੋਂ ਸੁਚੇਤ ॥੩੮॥ ਕਬਿੱਤ ॥ ਸਦਨ ਕੀ ਕਾਰ ਹੋਤਿ ਅਨਿਕ 
ਨ ਕਰਤਿ ਹਾਰ ਜਾਤਿ ਦੁਖੀ ਮਨ ਮੈਂ' । ਸੁਨਿ ਕੈ ਸੁ 

ਪੰਥ ਕੀ ਬਡਾਈ. ਆਯੋ ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ; ਜੀਵਕਾਂ ਕੀ ਚਾਹ ਬਸਿ ਰਹੀ" ਰੈਨ 

ਦਿਨ ਮੈਂ । ਅੰਮ੍ਰਿਤ.ਕੋ ਪਾਨ ਕੀਨ ਗੁਰਬਾਨੀ ਰਿਦੇ ਭੀਨ; ਸਿੰਘ ਨਾਮ 

ਲੀਨ, ਭਯੋ ਬੀਰ ਧੀਰ ਰਨ ਮੈਂ । ਇਸ ਲੋਕ ਬਿਬੈ ਸੁਖ ਪਾਇ ਸਭਿ 

ਭਾਂਤਿਨ ਕੌ ਸਾਦਰ ਸੋ ਜਾਤਿ ਹੈ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਰਗਨਿ ਮੈਂ ॥ ੩੯॥ ਚੌਪਈ ॥ 

ਦਸਹੁ ਗੁਰਨਿ ਕੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪਗੇਬਿਬਧ ਬਿਧਿਨਿ ਤੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਤਰੇ। ਗੁਰ 

ਜੋਵ ਕਿ ਸਤਿਮੈਗ ਸੇਵਾ । ਕਰੇ ਰਿਬਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵਾ ॥੪੦ ॥ ਕੈ ਨਿਜ 

ਘਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਉਪਾਇ। ਛਾਦਨ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਮੁਦਾਇ। ਯਾਂਤੇ ਭੀ ਪ੍ਰਸੈਨ 

ਗੁਰ ਕਰੇ। ਜਗ ਸੈਕਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੁ ਤਰੇ ॥ ੪੧॥ ਕਿਥੋਂ ਰਹੈ ਸਤਿ- 

ਗੁਰ ਕੇ ਤੀਰ । ਖੜਗ, ਤੁਪਕ, ਕੈ: ਧਰਿ ਧਨੁ ਤੀਰ। ਲਰਹਿ ਜੁੱਧ ਮਹਿ 

ਸ਼ੱਤੁਨਿ ਹਤੇ। ਗੁਰਨਿ ਰਿੜਾਵੈ ਲੈ ਕਰਿ ਫਤੇ ॥੪੨॥ ਕਿਥੋਂ ਜੋਗ ਮਹਿੰ 
ਤੈਂ ਕੈ ਪ੍ਰਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਰੈ ਬਹੁ ਬਲਿ ਠਾਨਿ“।ਕਿਧੋਂ ਭਵਿੱਖਤ ਮਹਿੰ 

ਗੁਰ ਹੇਤ । ਲਰਹਿ ਮਰਹਿ ਮਾਰਹਿ ਰਣਖੇਤ ॥ ੪੩ ॥ ਭਿਨ ਕੌ ਭੀ ਗੁਰ 

'ਤਤੂ ਗਿਆਨ । “ਭਾਵ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਤ , ”ਜ਼ਾਂਤ ਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਲਾਜ ਰੂਪੀ ਸੈਗਲ । $(ਜਿਸਦੇ 

ਕਦੇ) ਵਸਦੀ ਹੈਦੀ ਸੀ । “ਬਲ ਕਰਕੇ (ਦਿਖਾਵੇ)। _ “ਦੇਖੋ ਰਾਸ ੩ ਅੰਸੂ ੪੧ ਅੰਕ ੧੧ 

ਤੇ ਅੰਕ ੫੦ ਤੇ ਅੰਹੂ ੪੨ ਅੰਕ ੩੫ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆੰ ਟੂਕਾਂ । ਪਿਛਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੁੱਕਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਮਤ ਦਿਖਾਕੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੂਚਨ ਕੀਤੀ ਨੇ । ਟੁਣ ਗੁਜੂ ਘਰ ਦੀ 

(ਲੋਕਿਕ ਦੇ ਪਾਰਲੌਕਿਕ ਦੋਵੇ ਬਖ਼ਸ਼ੀਲਾਂ ਦੀ) ਪ੍ਰੋਫਤ। ਦੇਸਏ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਲਣਰੋ 

ਕਿ ਦੇ ਜੀਵ ਦੁਖਾਂ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬੀ ਗੁਦੂ ਸ਼ਰਨ ਉਪਜੀਵਾਕਾ ਮਾਨੁ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ ਸੋ ਭੀ 

ਗੁਟੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਮੋਗ ਪਾਕੇ ਉੱਚ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਕਪਾ=ਕੋ । 



ਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪਸੂਰਜ । (੫੭੦੫) ____ ਰਿਤੁ੫। ਅੰ£੫੦, 

ਸਦਗਤਿ' ਦੈਹੈਂ । ਜਨਮ ਮਰਣ ਸੈਕਟ ਨਹਿ ਪੈਹੈ। ਇੱਤਯਾਦਿਕ 
ਕਾਰਨ ਗਨ,ਜਾਨ।ਜਿਸ ਤੇ ਬੈਯਨ ਜਗ ਕੇ ਹਾਨ ॥੪੪॥ ਗਜਾਨ ਦੇਨਿ ਕੀ 

ਗਤਿ” ਹੈ ਜਥਾ।ਉਪਦੇਸ਼ਤਿ ਹੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤਥਾ । ਸੋ ਮੈਂਬਰਨੌ' ਭਲੀਪ੍ਰਕਾਰ। 

ਸੁਨਹੁ ਖਾਲਸਾ ! ਸਭਿ ਨਿਰਧਾਰਾ” ॥ ੪੫ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂਰਜ 
(ੰਥੇ ਪੰਚਮ ਟੁਟ “ਗਿਆਨ ਨਿਰਨੈ” ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਏਕ ਉਨ ਪੰਚਾਸਤੀ ਅੱਸੂ ॥ ੪ਢ॥ 

੫੦. [ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਗਜਾਨ ਨਿਰਰੈ ] । ਸੂ 

ਦੌਹਗਾ ॥ [ਇਸ਼ਨਾਨ:-] ੪ਸਵਾ ਜਾਮ, ਕੈ ਜਾਮ ਨਿਸ ਖਟ ਘਟਿਕਾ ਕੈ 

ਚਾਰ । ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨੈ ਸਿੱਖ ਤਨੁ ਸਰਿਤਾ ਸਰੁ ਬਰ ਬਾਰ£ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ 

[ਨਾਮ:-] ਸੱਤਿਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕੇ ਲਾਗੈ । ਪਾਛਲ ਰਾਤਿ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤਿ 

ਜਾਰੀ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਠਿ ਅਰਥ ਬਿਚਾਰੈ। ਗਨ ਸੈਗੂਹ; ਅਵਗਨ ਗਨ 

ਟਾਰੈ“॥੨॥ ਢਿਨਸ ਚਢੇ ਕਾਰਜ ਜੋ ਕਰੈ । ਸੱ ਤਿਨਾਮ ਮੁਖਿ ਤੇ ਉਰ ਧਰੈ । 

ਨਿਸ ਦਿਨ ਮਹਿ ਨਹਿੰ ਕਬਹੁੰ ਬਿਸਾਰੈ। ਜਿਉ! ਲੋਭੀ ਧਨ ਮਹਿੰ. ਮਨ ਧਾ- 

ਰੈ#॥੩॥ਲਿਵ ਲਗ ਜਾਇ ਪਕੇਂ ਅਭਿਆਸਾ। ਸਨੋ ਸਨੌ ਤਨ ਹੋਤਾ ਨਾਸਾ । 

ਗਜਾਨ ਮਹਿ ਪੁਨ ਲਗ ਜਾਇ। ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਸ ਭਾਇ। 

॥੪॥ ਕਰ ਨਿਰਨੈ ਮਨ ਦੇ ਕਰਿ ਸਨੋਂ । ਤਜਹਿ ਨ ਤਬਿ ਸਿਮਰਨ ਨਿਤ 

ਭਨੋ। ਮਨਨ ਕਰਹਿ ਪੁਨ ਜੁਗਤਿ ਅਨੌਕ। ਬ੍ਰਹਮ ਆਂਤਮਾਂ ਕੋਰ ਬਿਬੇਕ 

॥੫॥ ਤਬਿ ਭੀ ਨਿਤ ਸਿਮਰਹਿ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਹਿ ਤਕਾਗਹਿ ਜਾਨਹਿ 

_ ਸੁਖ ਧਾਮ । ਪੁਨਿ ਬ੍ਰਿਤਿ ਚਢੀ ਨਿਧਯਾਸਨ ਜਾਇ। ਅਨੰਦ ਆਤਮਾ ਬਿਥੋ 

ਫਿਕਾਇ॥ ੬॥ ਸਜਾਤੀ ਪ੍ਰਤੈ ਬਿਹੈ ਪ੍ਰਵਾਹ”। ਪਰਾਪਤਿ ਭਯੋ ਅਨੰਦ ਕੋ 

₹ਸ਼ੂਭ ਗਤੀ । “ਰੀਤੀ । ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਮਤ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਹਨ ਦੁਣ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰੰਢਤਾ ਵਿਚ ਮੁੜ 

ਲਿਖਣ ਲਰੇ ਹਨ:-ਨਦੀ ਯਾ ਸਟੋਵਰ ਦੇ ਸੂੱਛ ਜਲ ਵਿਚ । “ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣ ਤਨਾਗੇ । 

ਓਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ (ਨਿਰਣੈ ਦੋਵੇ) । “ਸਜਾਤੀ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦਾ (ਬ੍ਰਹਮ) ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । 

#ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ । ਹੁਕਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, ਯੰਥਾ- 

ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੇ ਸਿਖੁ ਅਖਾਏ_ ਸੁ ਭਲਕੇ ਉਠਿ _ਹਰਿਨਾਮੁ . ਧਿਆਵੈ । 

ਉਦਮੁ ਕੇ ਭਲਕੇ ਪਰਭਾਤੀ ਇਸਨਾਨੁ ਕਟੇ ੰਮ੍ਰਿਤਸਰਿ ਨਾਵੈ ॥ ਉਪਦੇਸਿ ਗੁਰੂ 

ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੁ ਜਾਪੈ ਸਭਿ ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲਹਿ ਜਾਵੇ।ਫਿਰਿ ਚਸੇ ਦਿਵਸੁ ਰੁਰ 

ਬਾਣੀ ਗਾਵੈ ਬਹਦਿਆ ਉਠਦਿਆ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੇ ।। ਜੋ ਸਬੰਸਿ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ 

ਸੋਗ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿਖੁ ਗੁਦੂ ਮਨਿ ਭਾਵੈਂ ॥ ਜਿਸਨੋ ਦਇਆਲੁ ਟੋਵੋ ?ਰਾ 

ਸੁਆਮੀ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਸਿਖੁ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਣਾਵੈ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਧੂੜਿ ਮੰਰੀ ਤਿਸੁ 

ਗੁਰਸਿਖ ਕੀ ਜੋ ਆਪਿ ਜਪੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ ॥ ੨ ॥ [ਵਾ: ਗਉ: ਮ: ਬ 



ਸ਼ਰੀਪਰ ਪਤਾ੫ ਸੂਰਜ। ____ ੧ ੫੭੦੬) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੱਸੂ 

ਉਤ ਪਰ ਕੇ ਮਰ ਉਚ 
ਰਹੁ ॥ ੭ ॥ ਪੁਨ ਸੱਖਕਾਤਕਾਰ ਹੁਇ ਜਾਇ । ਤਬਿ ਇਕ ਹੁਇ ਆਪੇ 
ਮਿਟ ਜਾਇ'। ਜਬ ਲਗ ਆਪਾ ਜਾਨਹਿ ਨਯਾਰਾ। ਨਹਿੰ ਅਭੇਦਤਾ ਭਲੀ 
ਪ੍ਰਕਾਰਾ ॥ ੮ ॥ ਤਬਿ ਲੋ ਜੱਤਿਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਵੈ । ਨਾਨਾ ਬਿਘਨ ਹੋਨਿ 
ਨਹਿਂ ਪਾਵੈ । ਸ਼ੁਭ ਗੁਨ ਸ਼੍ਵਨ ਮਨਨ ਨਿੱਧਕਾਸ । ਇਹ ਫੁਲਵਾੜੀ ਰਹੀ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥੯॥ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਆਦਿ ਬਿਕਾਰੋ । ਇਹ ਮ੍ਰਿਗ ਨਾਨਾ ਬਿਧਿਨਿ 
ਹਜ਼ਾਰੋ।ਸੱਤਿਨਾਮ ਕੋ ਹਰਿ ਬਲਿ ਭਾਰੀ।ਇਨਹੇ ਬਿਨਾਸ਼ੈਬਿਨਾ ਅਵਾਰੀ” 
॥੧੦॥ ਨਿੱਧਕਾਸਨ ਲਗ ਚਹੈ ਸਹਾਇ । ਰਥੀ_ ਮਹਾਰਬਿ ਹੈ ਜਿਸ 
ਭਾਇ” । ਹੈ ਅਤਿਰਥੀ` ਗਜਾਨ ਸੱਖਜਾਤ" । ਸਗਰੇ ਬਿਘਨ ਕਰਤਿ ਹੈ 
ਸ਼ਾਂਤਿ ॥੧੧॥ ਚਾਹ ਸਹਾਯਕ ਕੀ ਨਹਿ ਧਰੈ । ਜੁਤਿ ਅੱਗਜਾਨ ਬਿਕਾਰਨ 
ਹਰੈ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਹ£ ਤਬਿ ਲੋ । ਸੁਰਤਿ ਨ ਮਿਲਹਿ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿ 
ਜਬਿ ਲੋ#॥ ੧੨॥ ਜਿਮ ਨਦ ਵਾਹ ਸਮੁੰਦ ਮਹਿੰ ਮਿਲੋ । ਏਕ ਰੂਪ ਨਹਿ 
ਹੋਵਤਿ ਭਲੋ । ਤਬਿ ਲੌ ਸੱਤਿਨਾਮ ਕੌ ਸਿਮਰਨ । ਰਹਹੁ ਸਲਾਹਤਿ 
੨,ਪ ਮਿਟ ਜਾੰਦਾ ਹੈ । “ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਤਨ ਨਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਬਾੰ ਵਿਚ 
ਸਤਿਨਾਮ ਵਿਚ ਲਿਵ ਲਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਛਲ ਨਾਮ ਚੱਲਣ” ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ 
ਵਾਕ ਹੈ:-““ਸੋਈ ਨਾਮੁ ਅਛਲੁ ਭਗਤਹ ਭਵ ਤਾਰਣੂ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਕਉ ਫੁਰਿਆ ॥ 
ਬਕਾਮ ਕੋਧ ਆਦਿ ਮ੍ਰਿਗ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਟੇ, ਯਥਾ-/“ਕਾਮ ਕੋਧ ਮਦ ਮਤਸਰ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬਿਨਸਿ 
ਜਾਹਿ ਹਰਿਨਾ£ ਉਚਾਰੀ?” ॥ ਦਰਥੀ ਤੇ ਮਹਾਂਰਬੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇ“ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। “ਸਾਖਗਾਤ 
ਗਜਾਨ ਜੇ ਹੈ ਜੇ ਅਤਿਰਬੀ ਵਾਂਬੂ ਹੈ । $ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਹੇ । 

#ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਤਯਾਗ ਦਾ ਭੁਲੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀ 
ਜੀ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੱਸ ਆ£ ਹਨ, ਜਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁ: ਨਾ: ਪ੍ਰ: ਅਧਕਾ: ੧ ਅੰਕ ੫੪ 
ਵਿਚ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿ ਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਮਰੀਰ ਸਭ ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਜੇ _ ਹਨ; ਫਿਰ ਅੰਕ ੫੫ 
ਵਿਚ ਕਿਹਾ ? ਕਿ ਗੁਟੂ ਦੇ ਮਤ ਵਿਚ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ 
ਕਵੀ ਜੀ ਟਲ ਨਹੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚ ਨਾਮ ਸਰਬ ਸ਼ਿਟੋਮਣ ਹੈ ਤੇ ਗੜਾਨ ਪੱਖ ਵਿਚ 
“ਬ੍ਰਿਤੀ ਅਰੂੜ ਛਹਮ” ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਰਟਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਥਾ-“ਨਾਵੈ ਮੱਦਰਿ ਹ5 ਵਸਾ ਨਾਉ 
ਵ ਮਨਿ ਆਇ” ॥ 1 ਰੁਰੂ ਰਬ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟੁ ਵਾਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇਹ 
ਹਨ:-- “ਜਿਉ ਮਾਤਾ ਬਮੰਲ ਲਪਫਾਵੇ ॥ ਤਿਉਂ ਗਿਆਨੀ ਨਾਮੁ ਕਮਾਵੇ”” ।, ਪੁਨਾ:-“ਝਹੁਮ 
ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨੁ ਅਧਾਨੂ? । ? ਗੁਰਮਤ ਵਿਚ ਦ੍ਹਮ ਗਯਾਨੀ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਤਯਾਗ ਨਹੀਂ, 
ਕਰਦਾ । ਯਬਾ:-“ਗਿਆਨੀਆ ਕਾ ਧਨੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਸਹਜਿ ਕਰਹਿ ਵਾਪਾਟੁ ।” ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ 
ਦਾ ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇੰਵ ਹੀ ਸਫਲ ਗਯਾਨੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਜੇ ਗਯਾਨ। 

(ਝਾਕੀ ਟੂਕ ੯੧ ਅਗਲੇ “ਨੇ ੮ ਹੇਠ! .੨੩ਾ 



ਮਰ ਢੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । _(੦੭੦੭) ਰਿਤੁ ੫। ਅੰਹੂ ੫੦. 

ਪ੍ਰਭੁ ਕੋ ਨਿਸ ਦਿਨ ॥੧੩॥ ਇਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਮਤਿ ਪਹਿਚਾਨ । ਸੂਖਮ 
ਮਤਿ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਠਾਨਿ । ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਵਨ ਲਗ ਨੀਕੇ । ਸੱਤਿਨਾਮ ਸਿਮ- 
ਗੰਹ ਵਿਚ ਜੀਕੇ ॥੧੪॥ ਪੂਕੁ ਕੀ ਭਗਤਿ ਨਹੀ' ਕਬਿ ਤਯਾਰੀਸਾਖਿਯਾਤ 
ਲਗ ਉਰ ਅਨੁਰਾਗੈ। ਸਾਠਨਹੀ ਸਾਲਾਹ ਮੜਾਰ। ਇਹ ਸ਼ੈ ਗੁਰ 

_ ਕੀਨ ਉਚਾਰ ॥ ੧੫॥ ਸਾਖਿਆਤ ਪਰ ਤੁਕ ਜਹਿਂ ਬਨੀ । ਤਹਾਂ ਭਗਤ 
ਸ਼ੀ ਨਾਨਕ ਭਨੀ। “ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮ/ਤ 
ਨਿਰੈਕਾਰ”॥ ੧੬॥ ਸ਼੍ਵਨ ਮਨਨ ਨਿੱਧਯਾਸਨ ਪਾਛੇ । ਪਰ੍ਭੁ ਭਾਣਾ ਪਨ 
ਮਾਨਹਿ ਆਛੇ। ਸਾਖਿਯਾਤ ਕੀ ਤੁਕ ਕੇ ਨੌਰੇ। ਢ਼ਾਰ ਹੀ ਬਾਨ ਕਹੀ ਚਹੁੰ 
ਬੇਰੇ ॥੧੭॥ ਸ਼੍ਰਤਿ ਮਹਿੰ ਮਹਾਂਵਾਕ ਜਿਮ ਚਾਰ। ਤਿਮ ਜਪੁਜੀ ਮਹਿ ਚਾਰ 
ਉਚਾਰ। ਮਿਲੌਕੋ ਭਗਤਿ ਸੋ ਗਕਾਨ ਬਖਾਨਾ' । ਕਲ ਮਹਿ ਕੋਵਲ” ਨਹਿ 
ਸੁਭ ਜਾਨਾਂ ॥੧੮॥ ਸ਼ੁਭ ਗਤਿ ਤੋ ਕੋਈ ਨਰ ਪਾਵੈ । ਸੁਨਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਕਾਨ 
ਬਿਗਰ ਬਹੁ ਜਾਵੈਂ । ਯਾਂਤੇ ਰੂਥੋ5 ਗਾਨ ਨ ਭਨਯੋ । ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਕਹੜੋ 
ਭਗਤਿ ਕੇ ਸਨਯੋ ॥੧੯॥ ਅਹੈਬ੍ਹਮਾਸਮਿ ਵਹਿਰ ਨ ਗਾਵੋ । ।ਇਹ ਬ੍ਰਿਤ 

"ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਗਜਾਨ । “ਕੇਵਲ (ਗਜਾਨ) । ₹ਸੁੱਕਾ । 
#ਇਹ ਅਪਨੇ ਚਾਏ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਨਿਬਾਹ ਵਿਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 

ਜਪੁਜੀ ਵਿਦੋਂ ਵੇਦਾਂਤ ਸਹੀ ਹੇ ਜਾਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਭਾਵਾਰਥ ਸਹੀ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿਚ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਤੁੱਧਾਂ ਪਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵਿਚ 
“ਤੂ” ਕਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਇ ਪਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਂ ਦੇ ਵਾਚਕ ਹਨ, ਜੀਵ ਪਦ ਦਾ ਵਾਚਕ ਪਦ ਦੁਹਾਂ ਵਿਚ 
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਸਦਾ । 
“3੩%( ਪਿਛਲੇ ਧਨੇ ਦੀ ਬਾਕੀ । ਟੂਕ ] 

ਸਰੀਰ ਕਲਾ ਨਾਲੋਂ' ਮੂਲੋਂ ਤ੍ਰ੍ਫਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਦਾਂਤ ਵਿਦਯਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੂਜਬ ਇਤੀਆਂ 
ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇਣੋ' ਬੀ ਅਠਗ ਹੋਕੇ ਲੀਨ 2 ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤਵੀਂ ਭੂਮਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 
ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਯ' ਬੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 60 ਬਧੀਕ ਤੋ ਤੋ ' ਵਧਾਂਕ 7 ਦਿਨ ਜੀਉਂਦਾ 
ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਬਾਬਤ ਕੁਛ ਬੀ ਨਹੀ' ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਪਰੈਤੂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੇ 
ਅਨੇ ਕਿਕ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਵਾਨੋ ਗਜਾਨੀ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਹਿਤ 
ਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਲ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ) ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ) ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਤੇ 
ਸਰੀਰ ਰੱਖਨਾ ਆਦਿ ਕਿਯਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੇ ਵਿਖੇਪਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇ' ਪੈਂਦੇ, ਸਿਥਲਤਾਂ 
ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾ ਕੈਵ> 
ਸੁਖਦਾਈ ਤੇ ਸਹਾਈ £ਦਾ ਹੈ ਸਰੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਯ ₹:-- 

“ਨਿਰਮਲ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਆਬਨ੍ਹਾਂ । 



ਰੰ ਪੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ। ( ੫੭੪੮] ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰ ੫੦, 

`ਹਿਯਰੇ ਬਿਖੈ ਟਿਕਾਵੋ । ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਕੁਨੋਂ ਟੇ ਦਾਸ ਉਚਾਰਹੁ । ਸੈਤਨ ਬਿਖੈ 

ਭਾਉ ਕੋ ਧਾਰਹੁ| ॥ ੨੦ ॥ ਜਿਉਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਕਤਿ ਮਹਿਤ ਕੋ ਧਰਹੁ । ਤਜੋਂ 

ਤਜੋਂ ਛਿਮਾ ਅਜਰ ਕੋ ਜਰਹੁ। __ ਤੁੰਉਰ ਮਹਿ ਨਭ ਅੰਗੁਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਨ'। 
ਜੀਵਾਤਮ ਕੋ ਬਾਸ ਪਛਾਨ ॥ ੨੧॥ “£ ਧਿ ਮਹਿੰ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬਤਿ ਭਾ ਬ੍ਹਮ। . 
ਜੜ ਚੇਤਨ ਮਿਲ ਭੇ ਇਕ ਧਰਮ । ਮਨ ਸਾਧਨ ਸੈਕਲਪ ਕਰਨ ਕੋ” । 
ਅਤਿ ਚੇਚਲਤਾ ਕਰਹਿ ਧਰਨ ਕੌ ॥੨੨॥ ਰਵਿ ਕੇ ਅੱਗ੍ਰ ਤਿਰਵਰਾ” 
ਜੈਸੇ। ਮਨ ਸਰੂਪ ਸੂਖਮ ਲਖਿ ਤੈਸੇ। ਇੰਦ੍ਰੈ-ਗਜਾਨ ਉਪਾਵਨ ਹਾਗੋਮਨ 

“ਰਿਦੇ ਰੂਪੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਰ੍ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਨ ਹੇ । ”ਏਧੀ ਵਿਚ =੍ਹਮ ਦਾ ਅਕਸ ਪਿਆ (ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਂ) ਜੜ੍ਹ (ਬੁੱਧੀ ਤੇ) ਦੇਤਨ ( ਬ੍ਰਹਮ ) ਦੇ ਧਰਮ ਮਿਲਕੇ ਇਕ ਹੋ ਗਏ । ੧( ਜੀਵ ਲਈ ) 
ਸੈਕਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ (ਵਸੀਲਾ) ਮਨ ਹੈ । (ਮਨ) ਚੰਚਲਤਾ ਨੂੰ ਅਤੀ ਕਰਕੇ` ਧਾਰਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ । “=੍ਸ਼ਰੇਣੂ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਚਮਕਦੇ ਕਿਣਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਛੇਕ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਯੁੰਪ 
ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ । ਤਿੰਨ ਯਾ ੩੦ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਦਾ ਇਕ ਤ੍ਰਸ਼ਰੇਣੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ । 

ਵਂਪਾਟ-ਸਭਿ । ਕਵਿ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਤੁਕ ਕਥਨੀ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਨੀ 
ਬੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਨਾਨ ਦੇ ਵੇਤਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪ 
ਨੂੰ ਜਦ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਆਯਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਭੁਗਤੀ-ਦਾਨ, ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ 
ਹਰੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਯਬਾਮ-ਲਾਜ ਰਖਹੁ ਨਿਜ ਨਾਮਹਿ ਕੀ:ਸਿ੪ ਮੈਂ ਤੁਮਰੇ ਜਗ ਮਹ ਕਹ= . 
ਵਤਿ । [ਨ£ ਪ੍ਰ: ਪੂ: ਅਧਜ= ੧ ਅੰਕ ੩੧] ਪੁਨਾ:-ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜਾਂਚਉਂ ਹਉਂ .ਦੇਲਾ: ਜਿਸ 
ਤੇ ਹੋਇ ਪਰਮ ਕੱਲਾਨਾ । [ਨਾ: ੫: ਅਧਜਾ: ੫੭ ਮੱਕ ੧੭੯] ਪੁਨਾ:-ਅਜਿ ਤਿੱਥੀ ਸਿੱਖੀ 
ਅਸ ਜਾਚ । ਚਿਤ ਕੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਸਾਂਚ ਮਹਿ ਰਾਂਚ । [ਗੁ: ਪੂ: ਸੂ: ਐਨ ੨ ਅੰਸੂ ੩੬-੩੮] ਗਿਰ 

ਆਪ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਯਸ਼, ਗੁਰੂ ਸ਼ਜਧਾਂ ਤੇ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ 

ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਵੀ ਜੀ_ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, 
ਲਾਸੀ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇ । ਵਾਚ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਅਮਲ 
ਵਲ ਤੱਕ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਏ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਦਾਂਤ ਨਿਰੂਪਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕ 
ਵੇਦਾਂਤੀ ਸਮਬਕੇ ਵੇਦਾਂਤ ਦੀ ਵਾਕ ਰਚਨਾ ਸਿੱਖਕੇ ਫੋਕੇ ਕਬਨੀ ਦੇ ਗਜਾਨੀ ਬਨ ਨੂੰ ਕਵੀਂ 
ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਯ ਸਮਬਣ! ਕੁੱਲ ਹੈ । ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨ ਐਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਕਫੀ 
ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਨਾਕਿ ਗੁਰਮਤ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਕੇ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਕਿਮੁਖ ਹੋਣ 
ਲਈ । ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ” ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਏ:-ਜਗੁ ਕਊਆ ਮੁਖਿ ਦੇਚ 
ਗਿਆਨੁ ॥ ਅੰਤਰਿ ਲੋਭੁ ਝੂਠੁ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਪਾਦ਼ ਲਹਗੁ ਨਿਦਾਨਿ। | ਬਿਲਾ:ਮ: ਬੇ 
ਪੁਨਾ:=ਜਗਿ| ਗਿਆਨੀ ਵਿਰਲਾ ਆਚਾਰੀ ।। ਜਗਿ ਪੰਡ: ਵਿਰਲਾ ਵੀਚਾਰੀ 4, | ਆ: ਮ: ੧ 

ਹੁਣ ਆਤਮ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਭਾਵ ਟੁਰ ਪਏ ਹਨ। 



| ਗੁਰ ਪੜਾ੫ ਸੂਰਜ । ( ੫2੦੯ ) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੱਸੂ ' 9. 

ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨ ਅਪਰ ਬਿਚਾਰੋ॥ ੨੩॥ ਤੁਚ ਕੇ ਸੈਗ ਸਪਰਸ਼ ਹੋਇ ਮਨ। 

ਪੰਚਹੁੰ ਗਜਾਨ ਉਪਾਵਨ ਤਤਛਿਨ'”ਸੁਖਪਤਿ ਮਹਿ ਇਕ ਨਾਰਿ ਮੜਾਰੇ। 
ਨਹਿੰ ਸਪਰਸ਼ ਤੁਚ ਸੋ ਤਬਿ ਧਾਰੇ” ॥ ੨੪॥ ਲਪਟਜੋ# ਰਹਿਤਿ ਨਾਰ ਕੈ 

ਮਾਂਹੀ੧ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਤਬਹਿ ਗੜਾਨ ਕੀ ਨਾਂਹੀਮਜਾਂਗੂਤਿ ਮਹ ਸਪਰਸ਼ ਤਚ' 
ਹੋਇ । ਗਕਾਨ ਪਾਇ ਸਭਿ ਕੋ ਤਬਿ ਸੋਇ ॥ ੨੫ ॥ ਨਮੋ ਭਾਗ ਦੀਰਿਯੇ 

ਬਾਰਾਂ । ਅਸ ਅਤਿ ਸੂਖਮ ਹੈ ਇਕ ਨਾਰਿ” । ਸੁਪਨਾਵਸਥਾ ਤਿਸ ਮਹਿ 
ਪਾਵੈ। ਥਿਰ ਨਾਰੀ ਮਹ ਸਕਲ ਬਨਾਵੈੱ9-॥੨੬॥ ਸਭ ਛਿਤ; ਸਿੰਧੁ;ਟਰਾ- 

ਧਰ ਭਾਦ੯। ਸੂਰਜ, ਚੈਦ;ਗਗਨ, ਗਨ ਤਾਰੇ[ । ਸ਼ਕਤਿ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਰਚਨ 
ਕੀ ਹੋਇ। ਸੂਖਮ ਬਿਥੈ ਬੂਲ ਇਮ ਜੋਇ'"॥ ੨੭ ॥ ਜਿਮ ਸੁਪਨਾ ਜੀਵਾ- 
ਤਮ ਕੋਰਾ। ਜੋ ਚਾਹੈ ਰਿ ਲੋਤਿ ਬਡੇਰਾ। ਤਿਮ ਈਸ਼ੁਰ ਕੋ ਸਪਨਾ ਅਹੈ”'। 

ਬਿਧਿ ਪਰਪੰਚ ਜੇਤਿਕ ਦਿਸ਼ ਲਹੈ" ॥੨੮॥ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਸਭਿ ਜੀਵ ਦਰ- 
ਖਾਰੇ। ਬਸਿ ਅੱਗਾਨ ਧ ਮਹਿ] ਭਾਰੇ'।ਅਤਿ ਸੈਕਟਿ ਤੇ ਤਨ ਕੋ ਤਜੈ। 

ਅਘ ਤੋ ਦੂਤ ਸਾਸਨਾ ਸਜੈ' ॥ ੨੯ ॥ ਨਾਨਾ ਨਰਕਨਿ ਕਸ਼ਟ ਭੁਗਾਵੈ । 
ਅਘ ਫਲ ਭੁਗੇ ਵਹਿਰ ਨਿਕਸਾਵੈ । ਤਿਮ ਹੀ ਨਾਨਾ ਸੁਖ ਕੌ ਦੇਤਿ। 

. ਕਰਭਿ ਪੁੰਨ ਜੋ ਰਹੈ ਸੁਦਤ ॥੩੦॥ ਪਾਪੀ ਪੁੰਨੀ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਇ। ਚੋਦਾਅੰਸ 
ਮਹਿ ਪੁਨ ਮਿਲ ਜਾਇ"।ਤਿਨ ਛ੍ਰਾਰਾਅੰਨਨ ਮਾਹਿ ਆਵੈਚਾਕੀ ਮੂਸਲ 

ਤੋ"! ਦੁਖ ਪਾਵੈ ॥ ੩੧॥ ਅਗਨੀ ਬਿਖੈ ਪਕਾਵਤਿ ਵੇਰ । ਭੋਗਹਿ ਨਾਨਾ 

ਕਸ਼ਟ ਬਡੇਰ । ਪੁਨ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੇ ਦਾੜਨਿ ਮਾਹਿ । ਚਿਬਿ$ ਬਹੁ ਭਾਂਤਨਿ ਤੇ 

ਦੁਖ ਪਾਹਿ ॥੩੨॥ ਉਦਰ ਬਿਖੈ ਜਠਰਾਗਨਿ ਤੇਜ । ਤਹਿ ਸੈਕਟ ਲਹਿ 
ਕੰਪੋਜੇ ਗੋ ਇੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗਜਾਨ ਉਤਪਤ ਦੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇਂ । `ਸੁਖੋਪਤੀ ਵਿਚ ਨਾੜੀ ਵਿਚ 
ਜਾਕੇ ਮਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ' ਤੁਚਾ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ₹(ਉਸ) ਨਾੜੀ ਵਿਚ ਲਿ੫- 

ਫਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । (ਬਾਹਰਲੇ) ਗਹਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਟਿੰਦੀ । “ਤੂਚਾ ਨਾਲ । 

੬ਢਾਲ਼ ਚੀਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ?ਵੇ' ਹਿੱਸੇ (ਬਰਾਬਰ) । “ਨਾੜੀ । '( ਉਸ ) ਨਾੜੀ ਵਿਚ ਏਠਾਂ 

ਦੋਇਆ ਸਭ ਕੁਛ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । ੯ਭਾਰੀ ਪਰਬਤ । "“ਬਹਮੰਡ ਰਚਨ ਦੀ £਼ਕਤੀ ( ਇਸ 
ਮਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਉਂ ਸੂਖਮ ਵਿਚ ਅਸਬੂਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । "'ਤਿਵੇ' ਈਸ੍ਰ ਦਾ 

ਸੁਪਨਾ ਹੈ (ਜਗਤ) । "ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਛ੍ਹਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੈਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਇਹ 

ਈਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ । ੧੩ਅਗਹਾਨ ਦੇ ਭਾਠੇ ਧਨ ਵਿਚ ਹੈਨ । "$ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਮ 

ਦੀਆਂ ਤਜ਼ਨਾਂ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਜੀਵ) । "“ਵਦਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਿਚ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਦੈ (ਜੀਵ) 

੧੬(ਦੌਦ ਦੀਆਂ ਕਿਰਣਾ) ਦ੍ਰਾਰਾ । ““ਚੱਕੀ ਤੇ ਮੂਸਲ ਆਦਿ ਤੋਂ । #ਪਾ:-ਲਫਕਿਓ ! 

1ਪਾ:-ਗਗਨ ਗਤਿ ਤਾਰੇ ! ਊਘ੩=ਹਿਤ । ਉਪਾ=ਬਚ । 



_( ੫੭੧੦) ਰਿਟੁ ੫ । ਅੰਮੂ ੫੦, ਮੂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ।___ । ਅੱਸੂ ੫੩, __ 
ਅਸਨ ਅਮੋਜ' । ਪੁਨ ਰਸ ਸੈਗ ਨਸਾਂ ਮਹਿ ਬਸੈ। ਤਨ ਕੋ ਰੁਧਰ 
ਹੋਤਿ ਦੁਖ ਗੂਸੈ ॥੩੩॥ ਬੇਹੁਰ ਸ਼੍ਰੋਨ ਤੇ ਆਮਿਖ ਬਨੈ । ਤਹਾਂ ਪਹੁੰਚਿ ਬਡ 
ਸੈਕਟ ਸਨ । ਸਨੋ ਸਨੌਂ ਪੁਨ ਮੇਦ ਮਬਾਰਾ”। ਤਾਂਹਿ ਬਸਹਿ ਸਭਿ ਰੀਤਿ 
ਦੁਖਾਰਾਂ ॥੩੪॥ ਅਸਥੀ ਮਹਿਂ ਮੁਸ਼ਕਲਤਾ ਪਾਏ। ਇਮ ਹੀ ਸਪਤ ਧਾਂਤ£ 
ਮਹਿ ਜਾਇਪੁਨ ਬੀਰਜ ਕੇ ਮਿਲਿ ਕੈ ਸੈਗ। ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੇ ਉਪਜਾਇ ਅਨੰਗੰ” 
॥ ੩੫ ॥ ਇਸਤ੍ਰੀ ਕੇ ਸੈਜੋਗ ਕੋ ਪਾਇ । ਨਿਕਸ ਲਿੰਗ ਤੇ ਭਗ£ ਮਹਿ 
ਜਾਇ।ਰਜ ਕੋ ਰੁਧਰ ਬੀਰਜ ਲਪਟੋਤਿ” । ਗੁਲਕਾ ਸਮ ਗ੍ਰਕ ਥਲ ਬਿਰਿ- 
ਯੋਤਿ॥੩੬॥ ਤਹਿ ਨੌਂ ਮਾਸ ਬਾਸ ਕੌ ਪਾਇ । ਦੁਖ ਭੋਗੇ ਬਨਿ ਸਿਰ ਤਰ- 
ਵਾਇਾ। ਮਿਲਯੋ ਰਹੈ'ਮਲ ਮੂਤ ਕੋ ਖੈਗ। ਬਨਹਿ ਬ੍ਧਹਿ ਕਾਇਆਂ ਸਰ- 
ਬੈਗ"॥੩੭॥ ਕਸ਼ਟ ਗਰਭ ਕੇ ਗਿਨੋ ਨ ਜਾਇਂ। ਜਿਨ ਕੋ ਸੁਨਿ ਰੁਮੰਚ ਹ੍ਹ 
ਆਇ” । ਭਗ ਦਾਰਾ ਨਿਕਸਤਿ ਦੁਖ ਪਾਵੈ । ਨੀਠ ਨੀਨ ਬਾਹਰ ਕੋ 
ਆਵੈ ॥੩੮॥ ਦਾਰ ਤੇਗ ਤਨ ਬੂਲ ਬਡੇਰਾ"। ਮਤੀ ਸਮ” ਖੇਂ ਚਿਯ ਤਿਸ 
ਬੇਰਾ । ਆਪ ਦੁਖੀ, ਜਨਨੀ ਦੁਖ ਦੇਤਿ । ਨਿਕਸਤਿ ਗਿਰਤਾ ਹੋਤਿ ਅਚੇਤ 
। ੩੯ ॥ ਜਥਾ ਬਿਰਣ ਤੇ ਪਰਹਿ ਸੁ ਕੀਰ/” । ਤਿਮ ਬਾਹਰ ਭਾ ਬਹੁ ਦੁਖ 
ਪੀਰਾ । ਕਿਤਿਕ ਸਮੇ' ਮਹਿ ਚੇਤਨ ਹੋਇ। ਸੁਧ ਕੋ ਪਾਇ ਉਠਤਿ ਹੈ ਰੋਇ 
॥੪੦॥ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਮ/ਹੋ ਦ੫ ਘਨੌ।ਰਾਵ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹ ਸਭਿ ਬਨੋ"“। 
ਸਗਰੇ ਗਰਭ ਬਿਖੈ ਪਰਿਆਵੈ"%ਬਾਲ ਮੂੜ'ਰੋਦਨ"ਤਪਤਾਵੈ॥੪੧॥ਕ- 
ਸ਼ਟ ਹੋਤਿ ਨਹਿ ਜਾਤਿ ਬਤਾਯੋ।ਸਦਾਅਸ਼ੁਚਿ'੯ ਡਹਿਕਤਿ”” ਡੁਰਪਾਯੋ”। 
ਰਹੈ ਅਸ਼ਕਤਿ ਕ੍ਰਿਯਾ ਨਹਿ ਹੋਇ । ਜਾਚਹਿ ਚੈਦ ਕਹਾਂ ਦੇ ਕੋਇ॥੩੨॥ 
ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਸੈਕਟ ਗਨ ਪਾਇ । ਭਯੋ ਤਰੁਨ ਤਰੁਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇ । 
"ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ । "ਮਿੱਥ ਵਿਚ । ₹ਰਕਤ, ਟੋਮ,ਨਾੜੀ, ਤੁਚਾ,ਅਸਥਿ, ਮਿੱਝ (ਚਰਬੀ), 
ਵੀਰਜ । “ਕਾਮ । “ਇੰ੧] । <ਯੋਨੀ । “ਰਜ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿਚ ਜਦ ਵੀਰਜ ਲਪਟਿਆ। “ਗਰ- 
ਭਾਸ਼ਯੋ ਵਿਚ ਟਿਕਕੇ ਗੋਲ ਮੇਲ (ਜਿਹਾ) ਬਣਦਾ ਹੈ । ੯ਸਿਰ ਤਲਵਾਇਆ ਰਹਿਕੇ / "ਉਸ 

ਗੋਲੇ ਦੇ ਫੇਰ) ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਬਣਦੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਸਰੀਰ (ਬਣਦਾ ਹੈ) । "ਰੋਮ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 
"(ਜੋਨੀ ਦ) ਦਵਾਰਾ =ਗ ਹੈ ਤੇ (ਬੱਚੇ ਦਾ) ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਬੂਲ ਤੇ ਵੜ: ਉਂਦਾ ਹੈ । "੧(ਜਿਵੇਂ 
ਸੂਨਾਰਾ) ਤਾਰ (ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ) ਬਾ (ਵਿਚੋਂ ਤਿਸ) ਵਾਂਗ ।$£ਜਿਵ” ਫੋੜੇ ਵਿਦ ਕੀਨ (ਡਿੱਗ 
ਪੈਂ ਦਾ ਹੈ) । "“ਡਾਵੇ' ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਂ ਭਾਵੇ' ਕੈਗਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ( ੯੪ ) ਬਣਦੇ ਹੇਨ । %ਸ; 
ਗਰਭ ਵਿਚ ਪੈਕੇ ਹੀ (ਮੈਸਾਰ ਵਿਚ) ਆਉਂਦੇ ਹਨ । "ਬੱਚਾ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । "ਰੋਂਦਾ ਹੈ। 
"<ਸੇਲਾ । “ਟ੍ਰਬ੍ਹਕਦਾ ਹੈ । “ਡਰਦਾ ਹੈ । ੨੨੯ ਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈਂ ਡਲ ਕੌਣ ਲਿਆਕੇ ਦੇਵੇ । 



। ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਨੂਰਜ । (੫੭੧੧) ____ ਰਿਤੁ ੫। ਅੱਧ ੫੧. 
ਬਸੈ ਬਿਕਾਰ ਅਨੌਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ । ਸ਼ੱਤ ਮਿੱਤਰ ਕਰਿ ਬੈਧ ਅਖਾਰਾ” ॥ ੪੩ ॥ 

ਚਹਕੋ ਪਦਾਰਬ ਹਾਥ ਨ ਆਇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਸੋ ਨਹਿ ਖੁਸ ਜਾਂਇ । 

ਜਿਤ ਕਿਤ ਧਨ ਕੋ ਲੈਬੇ ਹੇਤ । ਜਤਨ ਕਰਤਿ ਬਲ ਬੁੱਧਿ ਸਮੇਤ॥੪੪॥ 
੍ਰਿਪਤਿ ਹੋਨਿ ਲਗ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਨਾਂਹੀਂਬੋਲੈ ਕੂਰ; ਨ ਧਰਮ ਰਖਾਹੀ । ਭਯੋ 

ਬ੍ਰਿਧ ਨਿਰਬਲ ਤਨ ਰਹਿਯੋ । ਜੀਰਣ ਅਧਿਕ ਜਰਜਰੀ ਲਹਿਯੋ ॥੪੫॥ 

ਖਾਂਸੀ ਆਦਿ ਬਯਾਧਿ ਹੁਇ ਬ੍ਰੰਦਅਪਮਾਨਤ ਪਰਵਾਰ ਬਿਲੈਦ' । ਸੈਕਟ 
ਅਧਿਕ ਪਾਇ ਮਰਿ ਰਹੈ । ਜੀਵ ਗਤੀ ਜਿਮ; ਕਯਾ ਕਰਿ ਕਹੈਂ੯ ॥ ੪੬ ॥ 

ਲੋਸ਼ ਮਾਤਰ ਦੁਖ ਬਰਨਨ ਕਰੇਸਰਬਾਂ ਜਿ ਕਹੈਂ ਰਥ ਇਕ ਭਰੇ। ਜਨਮ 
ਕਰੋਰਹੁ ਧਰਿ ਧਰਿ ਮਰਿਯੋ । ਕਿਸੀ ਸ਼ਰੀਰ ਬਿਥੈ ਨਹਿ ਬਿਰਿਯੋ॥ ੪੭॥ 

ਜਨਮ ਅਸੈਖ ਭਵਿੱਖਤਿ” ਲਹੈ । ਦੁਖ ਸਖ ਕੂਰ ਭੋਗ ਮਰਿ ਰਹੈ । ਬਿਨ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪਰੇ/ਕੋਇ ਨ1ਬੈਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰੇ ॥੪੮॥ ਭੂਰ ਭਾਗ 
ਤੋ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਲਹਿ।ਬਨਹਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਰਹਿ।ਤਨ ਕਰਿ 

ਮਨ ਕਰਿ ਧਨ ਕਰਿ ਸੇਵਾ । ਛਲ ਬਿਨ ਹ੍ਰੈ ਰਿਝਾਇ ਗੁਰਦੇਵਾ ॥ ੪੯ ॥ 

-` ਲੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਵੈ ਮਨ ਤੇ । ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ ਸਰਬ ਹੀ ਤਨ ਤੋਂ । ਤੋਂ ਇਸ 
_ਕੋ ਹੋਵਤਿ ਛੁਟਕਾਰਾ।ਕਰਮ ਬੈਧ ਤਜਿ ਬਨਹਿ ਸੁਖਾਰਾਂ ॥੫੦॥ ਨਾਂਹਿ ਤ 

ਵਹਜੋ ਫਿਰਤਿਹੰਬਿਲਪਾਵਤਿਉਜਗ ਸਮੁੰਦਰ ਕੋ ਪਾਰ ਨ ਪਾਵਤ” ! ਦਇ- 
ਆ ਸਿੰਘ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਤਾਯੋ । ਸੁਨਤਿ ਖਾਲਸੇ ਧਰਿ ਸੁਖ ਪਾਯੋ ॥ ੫੧ ॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰ੍ਰਿੰ ਏ ਪੰਚਮ ਰੁਤੇ ਸਿੰਘਨ ਉਪਦੇਸ਼” ਬਰਨਟ ਨਾਮ ਪੰਚਾਸਤੀ 

ਐਸੂ॥ ੫੦॥ ੫੧, [ ਹਰੀ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਕਬਿੱਤ ] । ਰ੍ 

ਦਹਰਾ ॥ ਪ੍ਰਅਬਿ ਆਗੇ ਬਰਨਨ ਕਰੋਂ ਕਵਿ ਜਿ ਰਹੈਂ ਗੁਰ ਪਾਂਸ। ਸੁਜਸ 
੨(ਤੇਨ ਤੇ ਵੇਰੀ ਬਾਪ ਕੇ (ਜੁੱਧ! ਅਖਾੜੇ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੈ । “ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਹੱਥ 
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ (ਤਾਂ ਸੜਦਾ ਹੈ ਤੇ) । ₹ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਹ ਖੁੱਸ ਨਾ ਜਾਵੇ (ਇਹ ਚਿੰਤਾ 

ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ) । $ਗਾਵ ਰੱਜਵਾਂ (ਪਦਾਰਬ) ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । “ਭਾਵ ਟੱਬਰ ਉਸਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ 

ਕਰਦਾ । ੬ਭਾਵ ਜੀਵ ਦੀ (ਦੁਖ ਭਰੀ) ਗਤੀ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ । “ਅਗੋਂ ਨੂੰ । "ਕੂੜੇ 

ਦੁਖ ਸੁਖ ਭੋਗਕੇ ਮਰ ਰਹਿਦ' ਹੈ । ੯ਕਰਮਾਂ ੨ ਬੈਧਨ ਤਜਕੇ । 
#ਪ:-ਬਹੁ । 1ਪ੬-ਨਠਹਿੰ। __ਤ੫:-ਢਿਹੈ। _ ਉਪਾ-ਬਿਲਪਾਵਹਿ । 

ਕਵੀ ਜੀ ਇਸ ਅੰਸੂ ਵਿਚ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਕਬਿੱਤ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਨਚੇ ਵਿਦ” ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ 
ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਇਕ ਕਵੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂਕਬਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ 

ਥਾਈਂ ਅਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਲਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਦੋ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੰਦ ਰਚਕੇ 

ਦੇਬੋ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ > ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ । 



ਸਰੀ ਗੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । ( ੫੭੧੨ ) ._ ਦੂਤ ੫। ਅੰਹੂ ੫੧, 

ਕਬਿੱਤਨ ਮਹਿ ਕਰਯੋ ਲੋਤਿ ਭਏ ਧਨ ਰਾਂਸ ॥ ੧॥ ਰੌਪਈ॥ ਧਨ ਅਰਬੀ 
ਧਨ ਗਨ ਕੋ ਪਾਯੋ । ਨਿਜ ਬੁਧਿ-ਕਰਿ ਗੁਰਦੇਵ ਰਿੜਾਯੋ । ਅਪਰ ਪਦਾ- 
ਰਥ ਜਿਨ ਕਿਨਿ ਚਾਹਾਂ । ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਤੇ ਲੀਨਸ ਪਾਹਾ'॥ ੨॥ ਮਹਾਂ 
ਉਦਾਰ ਮੁਕਤਿ ਲੋ ਦੇਤਿ । ਚਹੁੰਦਿਸ਼ ਤੇ ਕਵਿ ਤਜਾਗਿ ਨਿਕੇਤ । ਆਨਿ 
ਅਨੰਦ ਪੁਰਿ ਕੀਨਸਿ ਬਾਸਾ। ਸੁਤ ਬਿਤ ਆਦਿ ਪਾਇ ਸੁਖ ਰਾਂਸਾ ॥੩॥ ਜੇ 
ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਮੁਕਤਿ ਹੀ ਦਈ । ਕਿਤਿਕ ਸੈਪਦਾ ਅਰ ਗਤਿ ਲਈ” । 
ਚਾਰਹੁੰ ਚੱਕਨਿ ਗੁਰ ਜਸ ਵੈਲਾ । ਮਨਹੁੰ ਚੈਦ ਉੱਜਲ ਬਿਨ ਮੈਲਾ ॥੪॥ 
ਕੇਤਿਕ ਕਵੀਯਨਿ ਕੋਰ ਕਬਿੱਤ ।ਲਿਖੀ ਸੁਨਾਵਨਿ ਕੇ ਹਿਤ ਮਿੱਤ ! ਗੁਰ 
ਸਿੱਖਨਿ ਕੇ ਹੇਤ ਰਿਬਾਵਨਿ । ਅਰ ਪ੍ਰਭੁ ਲੋਗਨਿ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਵਨ॥੫॥ 
ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਕੀ ਬਰ ਕਥਾ। ਕਥੋਂ ਜਥਾਮਤਿ ਸੁਨੀਯਹਿ ਤਥਾ। ਅਦ- 
ਭੁਤਿ ਕਰੇ ਚਰਿਤ ਗੁਨ ਖਾਂਨੀ । ਕਹੇ ਜਿਨਹੁੰ ਭਈ ਪਾਵਨ ਬਾਨੀ” ॥੬॥ 
ਗੁਰ ਕੀ ਦਾਤ ਬੀਰਤਾ ਭਾਰੀ । ਬੀਚ ਕਬਿੱਤਨਿ ਜਬਾ ਉਚਾਰੀ । ਅਬਿ ਸੋ 
ਲਿਖੋਂ ਕਵਿਨਿ ਕਹਿ ਜੈਸੀ" । ਸੁਨਹੁ ਖਾਲਸਾ ! ਉਪਮਾ ਤੈਸੀ:-॥੭॥ਕਬਿੱਤ 
॥ “ਅਵਧ ਅਨਾਏ ਕਹਾਂ; ਤਿਲਕ ਬਨਾਏ ਕਹਾਂ; ਦ੍ਰਾਰਕਾ ਛਪਾਏ ਕਹਾਂ 
ਤਨ ਤਾਈਯਤਿ ਹੈ“? ਕੋਵਿਦ" ਕਹਾਏ ਕਹਾਂ, ਬੈਠੀ” ਕੇ ਮੂੰਡਾਏ ਕਹਾਂ 
ਕਾਸ਼ੀ ਕੇ ਬਸਾਏ ਕਹਾਂ ਲਾਹਾ ਲਖੀਯਤਿ ਹੈ'ਨਿਮੋਹਨ ਮਨਾਏ ਕਹਾਂ, 
ਕੂਪਤਿ ਰਿਬਾਏ ਕਹਾਂ; ਕਹਾਂ ਹੈਸਰਾਮ ਜੋ ਧਰਾ ਮੈ ਧਾਈਯਤਿ ਹੈ” ਉ 
ਢਾਰਹੂੰ ਬਰਨ ਤਾਂਕੇ ਹੱਰਨਿ ਕਲੋਸ਼ ਗੁਰ ਗੋਬੰਦ ਕੇ ਚਰਨ ਮੁਕਤਿਪਾਈ- 
ਯਤਿਹੈਂ" ॥੮॥ ਜਹਾਂ ਦਿਨਕਰ ਕੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਢਿਨਮਾਨ ਨਾਂਹੀ", ਜਹਾਂ ਨ 
ਦਿਲੋਸ਼ ਕੌ ਪ੍ਰਤਾਪ ਛਾਈਯਤਿ ਹੈ । “ਜਹਾਂ ਨ ਕਲਾਨਿਧਿ ਕੀ ਕਲਾ ਕੀ 
੧ਪ: ਲਿਆਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਧਨ 2 ਮੁਕਤੀ(੮ਇ)ਲਏ । <ਜਿਨ੍ਹਂ ਨੇ ਚਦਿੱਤ੍੍ ਕਟੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੋਈ ਹੈ।$ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਜੈਸੀ ਕਹੀ ਹੈ । “ਅਯੁਂ ਧਿਆ (ਜਾਕੇ ਸਰਜੂ ਨਦੀ ਵਿਚ) 
`ਟ੍ਰੁਤਿਆਂ ਕੀ, ,(ਮੱਥੇ ਤੇ) ਤਿਲਕ ਬਨੌਣ ਨਾਲ ਕੀ,੍ਰਾਰਕਾ ਛਾਪੇ ਲਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਤੇ ਤਨ 
ਤਪਾਵਣ ਤੋਂ ਕੀ [ਤਨ ਤਪਉਣਾ=ਪੰਚ ਅਗਨੀ ਤਪਨੀ]“ਪੰਡਤ।”ਬੋਦੀ । ̀ਦਕਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵਸਣ 
ਤੇ ਲਛ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਦੰਕ੍ਰਸ਼ਨ ਮਨਾਵਣ ਤੇ ੨) ! "ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਦੌੜਨ ਤੇ ਕੀ ? ਰਾਵ 
(ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਦੇ£ ਦੋਸ਼ ਢਿਰਨ ਅਥਵ ਪਿ੍ਥਵੀ ਪਰਕਰਮਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀ ਲਾਭ £) "ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ ਗੁਰੂ. ਰੋਇੰਦ ਨਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਰ ਪਾਈਦੀ 
ਹੈ। "੧ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਜਿੱਥੇ ਥੇ ₹ਦ੍ਰਮਾਂ ਦੀ. 

੬੨ ੩੩੪ ੩ 

ਆਪਾ/-ਹਲਾਹਲ ਖਾਈਅਤ ਹੈ । 



__ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੱਝਜ। _ _ _( ੫੭੧੩) _ , _ ੯ ੫। ਲੱਦ ੫੧. 
ਕਿਰਨ ਏਕ, ਜਹਾਂ ਮ੍ਰਿਗ ਰਾਜਨ ਕੋ ਬਰ ਧਾਈਯਤਿ ਹੈ” । ਜਹਾਂ ਸੁਰ- 
ਪਤਿ" ਕੀ ਨ ਗਤਿ, ਰਤਿਪੱਤਿ ਕੀ ਨ ਮਤਿ', ਕਹਾਂ ਥੋਲਪਤਿ ਹੂੰ ਮੈਂ 
ਪਾਈਯਤਿ ਹੈਂ। ਜਹਾਂ ਸ਼੍ਰਭਿ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸੁਨੀ ਨ ਸ੍ਰੋਨ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਡਹਾਂ ਗੁਰੂ 
_ਰੀਬਿੰਦ ਕੋ ਜਸ ਗਈਯੋਤਿ ਹੈ॥੯॥ ਸ਼ਰੈਯਾ॥ ਕੌਨ ਬਨਾਰਸੀ_ਬਾਸ 
'ਜ?ਹੋ ਬਾਸ਼ਕ ਨਾਂਗ ਹੀਯੇ ਮੈਂ' ਲਸੈ“ । ਔਧ ਕੋ ਅਸਰ ਨਾਬ ਭਇਓ ਰਘ- 
ਨਾਥਕੇ ਪਾਇ ਨ ਪਾ੫ ਨਸੈ।ਕਰਿ ਮੁੰਡਨਕੌਂ ਨਸਿਤਾਸਿਤ ਮੇਂ ਜਹਿ 
ਦੇਖਿ ਕੈ ਲੋਕ ਰੁ ਦੇਵ ਹਸੈਂ”। ਇਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੰਦ ਜਰੋ, ਕਿਨ 
ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਇ ਗੁਰੂ ਦਰਸੈਂ॥੧੦॥ਕਤਿੱਤ ॥ ਚਾਰੋਂ ਚੱਕ ਸੇਵੈਂ ਗੁਰੂ: ਬਿੰਦ 
ਤਿਹਾਰੇ ਪਾਇ, ਮੈਰੇ ਜਾਨੈ ਆਜ ਤੂੰਹੀ ਦੂਜੋ ਕਰਤਾਰ ਹੈਂ।ਪਬਲ ਪ੍ਰਚੇਡ 
ਖੰਡ ਖੰਡ ਮਹਿਮੰਡਲ ਮਹਿੰ, ਸਾਚੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੁ; ਜਾਂਕੇ ਸਾਚੋ ਸਿਰ ਭਾਰਹੈ') 
ਕਾਮਨਾਂ ਕੇ ਦਾਨ ਬਾਨ ਜਾਂਕੀ; ਹੈਸਰਾਮ.ਕਹੈ; ਪਰਮ ਧਰਮ ਦੇਖੈ 
ਬਿਬਧ ਬਿਚਾਰ ਹੈਂ"।ਪਰਮ ਉਦਾਰ, ਪਰ ਪੀਰਕੋ ਹਰਨਹਾਰ, ਕੌਨ ਜਾਨੰ 

ਕਉਨ ਭਾਂਤਿ ਲੀਨੋ ਅਵਤਾਰ ਹੈ"॥੧੧॥ਅਬ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਰਨਨੰ॥ਕਤਿੱਤ॥ 

੧ਵੇਖੇ ਪ੍ਰਯਾਯ ਪਿਛਲਾ ਪੰਨਾ ਅੰਕ. ੧੩।ਇੰਦ(੧ਕਾਮਦੇਵ ਦੀ ਬੁੱਧੀ (ਜਿੱਏ ਨਹੀਂ ਪੰ ਚਦੀ) । 
ਭਜ਼ਿਵਜੀ ਵਿਚ ਬੀ ਇਹ ਮਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਜੇ ਉੱਥੇ ਅੱਪੜੇ) । “ਜਿੱਏ (ਸ਼ਿਵਜੀ 
੮) ਬਾਸ਼ਕ ਨਾਗ ਛਾਤੀ ਤੇ ਲਿਸ਼ਕ ਰਿਹਾ ਹੈ । ੧( ਆਪਣੇ ) ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਪਤੀ 

ਰਘੁਨਾਥ ਜੀ ਹੋਏ (ਪਰ ਹੁਣ ਓਹ ਓਬੇ) ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, (ਇਸ ਲਈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਗਿਆਂ ਹੁਣ) 

ਪਾਖ ਦੁਰ ਨਹੀਂ' ਹੈਦੇ । [ਪਾਇ ਨਾ=ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, “ਨ ਦੇਹੁਰੀ ਦੀਪਕ ਹੈ| । “ਪੂਯਾਗ ਵਿਚ 
ਕੋਈ ਜਾਕੇ ਕਿਉਂ ਸਿਰ ਮੁਨਾਵੇ ਜਿਸ (ਮੰਨੇ ਹੇਏ ਸਿਰ) ਨੂੰ ੯ ਖਕੇ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮੰਖੋਲ 

ਕਰਨ । [ਸਿਤਾਸਿਤ=ਸਿਤ- ਅਜਿਤ=ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਕਾਲਾ, ਰੀਗਾ ਤੇ ਜਮਨਾਂ । ਭਾਵ ਹੈ ਰੀਗਾ 

ਜਮਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਮ; ਪੁਯਾਗ]"(ਇਸ ਵੇਲੇ) ਏਥੇ (ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਿਚ ਗੁ੮) ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 

ਸਪੁੱਤਰ ਪੁਕਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ; ਕਿਉਂ ਨਾਂ (ਇਨਹਾਂ) ਸਰੀ ਗੁਦੂ ਗੋਇੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ (ਪ੍ਰਤੱਖ) ਦਰਸ਼ਨ 

(ਏਥੇ ਆਕੇ) ਕਟੇ।੯ਮਹੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਖੰਡਾਂ ਖੰਡਾਂਵਿਚ ਬਲ ਧਾਰਣੇ(ਆਪ ਨੇ)ਦ ਗੀਤਹ੍ਰ(ਜ਼ਾਲਮਾਂ 

ਨੂੰ) ਦੰਡਿਆ;ਆਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੇ ਤੇ ਸੱਦੇ(=ਕਰਤਾਰ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਧਾਰਨਦਾ ਆਪਦੇ) 

ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੈ ਭਾਵ ਫਰਜ਼ ਹੈ । "“ਮੁਰਾਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਹੈ। 

੧੧(ਦੇ੧=) ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਮ ਧਰਮ ਤੇ ਦੈਵੀ ਵਿਚਾਰ ( ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ ) ਬਿਏਧ= 

ਦੇਵਤਾ । ਬਿਬੁਧ ਵਿਚਾਰ=ਦੈਵੀ ਵਿਚਾਰ । ਬਿਬਿਧ=ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਹਾਂ ਦਾ, ਵਚਿੱਤ੍ ]। "ਕੀ ਜਾਣੀਏ 

ਕਿਵੇ ਅਵਤਾਰ ਲੀਤਾ ਹੈ । ਬਿਸਮਾਦ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਕਠਨ ਸਮੇਂ ਐਂਫੇ ਉੱਦੇ` ਦੇਕੇ 

ਸਾਂਤੇ ਅਧਰਸੀ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇ" ਆ ਗਏ । #ਘਾ:-ਪਾਇਨ ਪਾਇ ਨਸੈ। 

ਕਈ ਗਜਾਨੀ “ਮੇ ਜਹਿੰ ਨੂੰ “ਮੱਜਹਿੰ! ਸਮਬਕੇ “ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ” ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੭੧੩ ) ਰਿਤੁ ੫। ਅਸੂ ੫੧. 

ਬੇਸ਼ ਬੇਸਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸਰਕਾਰ: ਜਾਂਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਗਿਰੇ ਕਹਨ 
ਕੇ ਘਰ ਹੈਂ" । ਜਾਂਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬਰ ਬਾਜਨ ਬਰ ਨ ਧਹੈਂ; ਜਾਂਕੀ ਦਹਿ- 
ਸ਼ਤਿ ਛੁਟੇ ਬਹਿਰੀ ਕੇ ਬਰ ਹੈਂ”(ਜਾਂਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਚਾਰਾ ਚੁਗਤਿ ਨ ਚੱਕ੍- 
ਵਾਕ, ਜਾਂਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸ਼ਾਰਦੂਲ ਸੁਰਤ ਰਹੈਂਪਸਗਰੇ ਜਹਾਨ ਕੇ ਬਿਹੈਗ 
ਜਿਨ ਭੈਗ ਕੀਨੇ, ਕੋਪ ਸੁਨਿ ਆਵਤਿ ਕੁਲੰਗ ਪਾਇ ਤਰ ਹੈਂ” ॥ ੧੨॥ 
ਗਰੁਰ“ਗ਼ਟੂਰ ਤਜਜੋ, ਬਾਜ਼ ਸਭਿ ਬਾਜ਼ ਆਏ',ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਜੁਰ੍ਹਾ ਜਾਨਿ ਗੋਰ 
ਆਨ ਹੈਂ ਭਏ”ਹਾਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਬੇਸਰਾ ਸਿਧਾਯੋ ਮਾਨੋ ਛੂਟਜੋ ਲਖਿ 
ਲਾਖਨ ਬਿਹੈਗ ਲੀਨ ਹ੍ਰੈ ਗਏ।ਚਰਨ ਚਪੇਟ,ਚਿੰਚ ਚੋਭਬੇ ਚਿਮਿਟਚਪਿ 
ਮਾਰਜੋ ਕੁਲਮੁਰਗ/ ਕਲੋਲ ਜੀਅ ਮੈਂ ਭਏ” । ਤਾਂਹੀ ਖਿਨ ਤੀਖੇ ਤੇਜ਼ 
ਤਰਲ ਤੁਰੇਗ ਕੇਤੇ ਮੌਜਸੋਂ ਮੰਗਾਇ ਮੋਲਮਹਾਂਬਾਹ! ਤੋਂ ਦਏ'“॥੧੩॥ਸੈਲ- 
ਹਿ ਦਬਤਿ, ਐਲ ਪਰਤਿ ਅਲੈਕ ਪਰਿ ਥੈਲ ਕੈਲ ਖਲਕ ਖਲਨ ਘਰ 
ਬਾਰ ਹੈ''।ਕਾਨਨ ਕੁਰੈਕ; ਬਾਦੇ-ਮਦ ਕੇ ਮਤੌਗ; ਕਹੂੰ ਬਾਘਨ; ਬਿਹੇਰ 
ਬ੍ਰਿਕਬਾਨਰ ਕਹਾਂ ਰਹੈਂ"।ਬਾਂਖ,ਰੋੜ;ਰੀਛ, ਘਰ ਬਾਖਰ; ਬਰਾਹਨਿ ਕੋ: 

“ਗੁਰੂ ਗੋਇੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਸਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਭੈ ਨਾਲ ਕੂਹੀਆਂ 
ਦੇ ਘਰ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹਨ । [ਏਸ਼=ਵਧੀਆ । ਏਸਰ=ਬਾਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੰਛੀ । 
ਭੂਹੀ=ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ । ਪੰਛੀ | । ਦਜਿਸ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਾਜ਼ ਬੀ ਬਲ ਨਹੀਂ । ਧਾਰਦੇ ਤੇ 
ਬਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਬਲ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹਨ । “ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੋਸ਼ ਭੁੱਲ ਗਈ 
ਹੈ। (ਅ) ਸ਼ਾਰਦੂ ਨ; ਸੁਰ ਤਰ ਟੈ=ਏਰ ਦੀ ਗਰਜ ਨੀਵੀਂ' ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । $ਕਲੰਗ (ਪੰਛੀ ਆ?) 
ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । [ਫਾ:, ਕੁਠੰਗ=ਕ੍ਰੰਜ, ਸਾਰਸ]। “ਗਰੜ ਨੇ ਨੇ। ੬ਬਾਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਹਣ 
ਗਏ । “ਲ਼ੁਰ?ੇ (ਏਸਟੇ ਨੂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਜਾਣਕੇ ਤਾਏਦਾਰ ਹੇ ਗਏ ਹਨ । "(ਜਦੋਂ) ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੋਥੇ' ਛੋਟਾ ਬੇਸਰਾ ਛੁੱਟਿਆ ਲੱਖਾਂ ਪੰਖੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੂੰ ਛੂ ਏ'ਟਿਆ ਦੇਖਕੇ ਰੁੰਮ ਹੈ ਗਏ । 
<(ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨ) ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚ£ਫ ਮਾਰੀ (ਵੇਰ) ਦੁ ਚੁੰਬ ਦੀ ਦੋਭ ਦਿਤਾ, (ਫਿਰ) ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ 
ਆਕੇ ਦਬੜ ਕੇ ਕਲਮੁਰਗ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਲਿਆ, ਦੇਖਕੇ (ਗੁਦੁ ਜੀ) ਜੀ ਵਿਚ ਪਰਸਨ ਟੋਏ 1 
[ਵਾ ਕਲ £ਰਜ਼=ਗਿੱਧ ਦੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਲ ਤੇ ਰੰਜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਟੈ, 
ਘੋਗੜ]। 'ਓਓਜੇ ਸਸੇਂ' ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਵਿੰਨੇ ਹੀ ਦੌਚਲ ਘੋੜੇ (ਬਹੁਤੇ) ਮੁੱਲ ਲੇ ਏਸ਼ੀ ਨਾਲ 
ਮੰਗਾਏ ਤੇ ਹੇ ਮਹਾਬਾਹੂ ! ਕਹ ਅਜਾਨ ਬਾਟੂ) ਤੁਸਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੇ । "(ਜਦ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚੜ੍ਦੇ ਹਨ 
ਤਾਂ) ਪਹਾੜ ਦਬਦੇ ਹਨ, 'ਰੋਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਖਲਕਤਾਂ (ਵਿਚ) ਤੇ ਖਲ (ਦੁਸ਼ਫਾਂ 
੯) ਘਰ ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । "“ਜੇਗਲ ਵਿਚ ਹਰਨ ਤੇ ਮਦਮੱਟੇ ਹਾਬੀ, 
ਸ਼ੇਰ, <ਛੀ, ਬਘਿਆੜ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਬਚਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ । 



% ਫੁ੍ਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਰਜ ' ( ੫2੧੫) ਰਿਤੁ ੫ । ਅਨੂ ੫੧, 

ਵਾਹਨਿ ਦਰਨ ਦੇਵਿ ਬਾਹਨ ਸੁ ਮਾਰ ਹੈ"।ਪਤਨ ਪੁਕਾਰ ਅਰਿ ਛੋਡੇ ਘਰ 
ਬਾਰ ਭਾਜੇ; ਸੋ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸਹਿਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ”॥ ੧੪॥ ਸ੍ਰੈਯਾ ॥ 
ਸਾਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਚੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਪੱਬਯਨ ।ਸ਼੍ਰੰਗ ਪਿਸਾਨ ਭਏ'ਨਿਤ । 
ਲੈਕ ਅਤੋਕ ਪੁਕਾਰ ਪਰੀ; ਪੁਰਿ ਸ਼ੈਕ ਬਿਭੀਖਨ ਚਕ ਭਯੋ ਤਿਤ”। ਟੂ(ਟੋ 
'ਵਨੀ ਵਨਹਹੂਟਿਗੇ ਵਿੱਗਜ,ਧੀਰਜ ਧੋਲ ਕੀ ਜਾਇ ਰਹੀ ਕਿਤ“ । ਕੱਛਪ 
ਕੋਲ ਬਿਹਾਲ ਭਏ ਸਭਿ; ਚਾਲ ਪਰੇ ਚਤੁਰੇਗ ਚਮੂੰ ਚਿਤ# ॥ ੧੫ ॥ 
ਦਾਨ ਕੇ ਕਬਿੱਤ।:-”ਏਕ ਸੈਗ ਪਢੇ ਅਵੇਤਕਾ ਸੈਦੀਪਨ ਕੇ; ਸੋਈ ਸੁਧ 
ਆਈ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇ ਬੂੜੀ ਬਾਮਾਮੈਂ'।ਪੁੰਗੀਫਲ ਹੋਤਿ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਦੇਤੋ ਨਾਥ 
ਜੀ ਕੋ, ਤੋਦੁਲ ਲੋ ਦੀਜੋ ਬਾਂਧ ਲੀਜੈ ਵਟੇ ਜਾਮਾ ਮੈਂ੯। ਦੀਨ ਦੁਆਰ 
ਸੁਨਿਕੈਂ ਦਯਾਲਦਰਬਾਰਮਿਲ ਏਤੋਕੁਛਦੀਨੋਪਾਈਅਗਨਤ ਸਾਮਾਮੈਂ"”। 
ਬਾਂਖ, ਟੋਬ, ਟਿੱਛ; ਬਾਰਾਂਸਿੰਗੇ ਤੇ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਘਰ (=ਬਨ) ਵਿਚ ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਦ੍ਾਂ 
ਵਿਦੇ' ਦਾਹੁੰਦੇ 2 ਮਾਰਦੇ ਹਨ । [ਦਾਹਨ ਤੋ ਮੁਰਾਦ ਬੈਦੁਕ ਨਾਲ਼ ? ਮਾਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਤਲ- 
ਵਾਰ ਤੀਰ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹੈ । ਦੇਵਿਬਾਹਨ=ਦਵੀ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ, ਭਾਵ ਸ਼ੇਰ । ਬਾਂਖ= 
ਚੀਤਲ ਮ੍ਰਿਗ । ਹੋਬ=ਨੀਲ ਗਇ । ਬਾਂਖਰ=ਬਾਰਾਂ ਮਿੰਗਾ] । (ਅ) ਦਾਹਨ ਦਰਨ=(ਸੂਰਾਂ 
ਦੀਆਂ) ਦਾਹੜਾਂ ਦਲਦੇ ਹਨ । “ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਲਉ ਪੁਕਾਰ ਪੈਣ ਤੇ ਵੇਰੀ ਘਰ ਬਾਰ ਛੇਭਕੇ 
ਭੱਜ ਉਠਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਗੁਦ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਜੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ (ਦ। ਦਪਕ) ਹੈ । (ਅ) ਪੁਕਾਰ 
ਪੈ ਜਾਣ ੨" ਮਤਲਬ “ਦੁਹਾਈ ਏ ਰਖ ਲੋ? ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਲਗ £ੈੱਦੇ ਗਨ । “ਸ਼ਿੰਗਾਰ 
ਸਾਜਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਇੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆੰ ਚੋਣੀਆਂ ਨਿਤ ਪਿਸਦੀਆਂ 
ਹਨ । ਏਭੈ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਲੰਕਾ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ, (ਨੰਕਾ) ੯ਰ ੨ ਬਿਭੀਖਨ £ਕਮਾਨ ਹੋਕੇ(ਦਿਲੋਂ) 
ਚੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ । “ਸਸ਼ਨਾਗ ਦੇ ਵਨ ਟੁੱਫ ਗਏ ਦਿਗਪਾਲ (ਹਾਬੀ) 
ਬੱਕ ਗਏ ਤੇ ਧੌਲ ਦਾ ਧੀਰਜ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ । 5(ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ) ਕੱਛੂ ਤੇ ਸੂਰ ਘਬਰਾ 

ਗਏ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ) ਚਤੁਦੈਗਨੀ ਸੈਨ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਿਆਂ ਵੇਖਕੇ । “ਸੁਦਾਮਾ ਨਾਮੇ ਕਵੀ 
ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅਪਣੇ ਆਪੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ. ਦੇ ਮਿੱਤ੍ਰ ਸੁਦਾਮਾ ਦਾ 
ਅਵਤਾਰ ਮਿਬ ਕੇ ਕਟਿੰਦਾ ਹੈ / “ਅਵੱਤਕਾ ਪੁਰੀ ਵਿਚ ਸਦੀਪਨ (ਉਸਤਾਦ ਪਾਸੋਂ) .ਇਛਾੱਠੇ 
ਪੜੇ ਸੀ (ਕਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਦਾਮਾ), ਇਹ ਗਲ ਜਦ ਚੇਤੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ (ਅਪਣੀ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ 
ਦੁਲਾਕੇ ਪੁੱਛਿਆ । ਦਜੇ (ਘਰ ਵਿਚ) ਸੁਪਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਕੇ ਨਾਥ(ਭਾਵ ਗੁਦੂ ਰੋਬਿੰਦ ਮਿੰਘ 

ਜੀ) ਨੂੰ (ਵੋਟਾ ਧਰਕੇ) ਅਸੀਸ ਦੇਂ ਦਾ । (ਇਸਤ] ਨੇ ਕਿਹਾ) ਚ!ਵਲ ਹੀ ਲਿਜਾ (ਕੇ ਭੈਫਾ) ਦੇ ਦਿਓ 
ਤੇ ੬ਨ੍ਹ ਲਿਜਾਓ ਪਾਟੇ ਟੱਲੋ ਵਿਚ । (ਅ) (ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ:-) ਤੈਂਦੁਲ ਲੇ । [ਸੈਂ ਕਿਹਾ:-) 
ਦੀਜੈ ਬਾਂਧ । (ਇਸਤੀ ਬੋਲੀ:-) ਲੀਦੇ ਫਟੇ ਜਾਮੇ ਮੈਂ (ਭਾਵ ਹੋਰ ਕਪੜਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਿਚ) । 
੧੧(ਨਾਬ ਜੀ) ੧ ਆਟੇ ਮੱਏਆ ਗਰੀਬ ਸੁਣਕੇ ਦਰਬਾਰ ਕਿਚ (ਅਗੋਂ ਉੱਠਕੇ) ਆ ਮਿਲੋ 
ਤੇ ਇੰਨਾਂ ਕੁਬ ਦਿੱਤ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਗਿਣਤ ਸਮਿੱਗ੍ਰੀ ੫ ਲਈ । [ਸਾਮਾਂ=ਸਾਮਾਨ; ਸਮੱਗ੍ਰੀ] । 



[ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਰਜ। (1. ੫. 4 0. 4, 
ਪੀਰ ਕਰਿ ਜਨੋ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਮਾਨੋ, ਤਾਂਤੇ ਵਹੈ ਤੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਵਹੈ 
ਬਾਮਨ ਸੁਾਮਾ ਮੈਂ" ॥੧੬॥ _ਭ੍ਰਿਗੁਨੋਦ ਦਾਨ ਦੀਨ, ਤਾਂਕੇ ਹੀ ਅੱਛਤ 
ਛੀਨ,ਜਾਚਤਿ ਵਿਰਤਿਦੀਨ ਦਿੱਜਨ ਕੋ ਗੋਤ ਹੈਰਾਮਚੇਦ ਅਨੰਦ ਸੈਦੋਹ 
ਅਸੁਮੈਧ ਬਿਖੈ ਪਾਯੋ ਦਾਨ,ਖਾਯੋ ਪੂਤ ਪੋਤੇ ਨਾਤੀ ਪੋਤ ਹੈਪੰਡ ਉਆ ਸੂਰ 
ਸੁਤ,ਆਦਿ ਜੇ ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀਨੋ ਜਿਨ ਦਾਨ ਪੁਨ ਭੀਨਤਾ ਉਦੋਤ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾਨ ਦੀਨੋ ਕੌ ਨ ਸਮਦਿਨ ਦਿਨ ਦੂਨੇ ਦੂਨਚੌਨੋ 

ਹੋਤਿ ਹੈਂ ॥੧੭॥ ਅਰਬ ਅਰਾਕਵੈ ਦ੍ਰੈ ਨਾਬ ਦਰ ਰਕਾਬ ਵਾਰੇ, ਬਾਰੇ 
ਬਡੇ ਡੀਲ ਪੀਲ ਸੈਨਕ ਹੈਂ ਕੂਤ ਕੇ"। “ਚਪਲਾ ਸੇ ਚਪਲ,ਚਲਾਕ ਜ਼ਹ੍ 
ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਕੇ (ਮੈਂ ਤੁਸਾਨੂੰ) ਜਾਣ (ਪਰਖ) ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨ (=ਨਿਸਦੇ ਕਰ) ਲਿਆਂ ਹੈ 
ਕਿ ਤੂੰ ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੇਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਤੇ (ਸੈਂ) ਉਹੀ ਸੁਦਾਮਾ (੨ ਹਮਨ। ਹਾਂ । 
(ਅ ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਵਿੰਦ-ਨਿੰਘ ਜੀ ! (ਆਪ ਨੇ ਜੋ) ਪੂੀਤ ਕਰਕੇ (ਮੈਨੂੰ) ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 
(ਸੇ) ਜਾਣ ਲਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਓਹੀ ਤੂੰ ਗੋਬਿੰਦ (ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ) ਹੈ ਤੇ ਓਹੀ ਸੈਂ” ਸੁਦਾਮਾ ਹਾਂ । 
੩(ਹੇ ਨਾਬ) ਇਰਾਕ ਅਰਬ ਦੇ ਦੇ ਅਸਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ, ਦੋਵੇਂ ਨਾਯਾਬ, (ਬਾਟੇ=ਉਮਰ ਦੇ 
ਕੁਮ ਰੇ ਭਾਵ) ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੋਂ, ਵਡੀ ਭੀਲ ਵਾਲੇ (ਐਸੇ ਕਿ) ਮਾਨੋ ਹਾਬੀਆੰ ਦੇ 
ਸਰਦ-ਰ ਹਨ ਕੁੱਵਤ ਵਿਚ [%, ਅਰਬ ਅਰਾਂਕ=ਝ੍ਰਿਰਾਕ੍ ਅਰਬ । ਨਾਮ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ; 
ਫਾ:, ਨਾਬ=ਨਾਯਾਂਬ, ਦੁਰਲਬ । ਫਾ:, ਨਾਬ=ਮੁੰਦਰ, ਸੂਛ । ਵਾ:, ਰਕਾਬ=ਸ੍ਹਾਰੀ ਦਾ ਘੋੜਾ] । 
(ਅ) ਪੀਲ--ਸੈਨ “-ਕਾਹੈ--ਕੂ ਤਕੈ=ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਵੇਰ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੈਂ ਨੂੰ 
ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਤੱਕੇ । ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਓਚਲ ਹਨ, ਚਟ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਚਲਾਕ ਹਨ, ਚਾਲ 
ਵਿਚ ਪੌਣ (ਵਰਗੇ ਹਨ?) ਸੂਰਜ ਦੇ (ਘੋੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ) ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਮਕਦ। [ਦਿਨਦੂਤ 
=ਅਰੁਣ, ਸੂਰਜ । ਸੂਰਜ ਦਾ ਰਬਵਾਹੀ । ਪਲ=ਪੱਲਾ=ਬਦੱਬਰੀ |। 

%)੍] ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੋਂ ਦਾਨ ਪਾਕੇ ਸੁਦਾਮਾ ਕਵੀ ਇਹ ਗਲ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਕਿ ਮੈ 
ਉਹੇ ਸੁਦਾਮਾ ਹਾਂ ਮਾਨੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਕੈਗਾਲ ਹੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਖਕਾਲ 
ਤੋਂ ਕਵੀ ਜੀ ਨੰ ਹੋ ਬੀਤੇ ਵੜੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕੇ ਦਿਜਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇ 
ਲੋੜਵੰਦ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਭਾਵ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਹ 
ਕਬਿੱਤ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਦੇ ਥਾਈਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ 
(ਦੇਖੋ ਰਾਸ ੬, ਅੰਸੂ ੧ ਅੰਕ ੧੨) । ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦਾਨ ਦਾ ਨਿਖੁੱਟ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 
ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇ& ਆਪ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਮਹਾਂ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਨ ਬਾਬਤ ਕਵੀ ਜੀ ਇਸ 
ਛੰਦ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਬਿੱਤ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਭਾਵ ਲਈ ਦੇਖੋ ਰਾਸ ੬, 
ਅੰਮੂ ੧; ਔੰਕ ੧੨ । ਪਾਠ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੇ ਐਉਂ ਹੈ: 

੬- ਰਾਸ ੫ ਤੁਡ ਫਾਵ ਅਰਥ 

ਤਾਂਹੀ ਕੈ ਤਾਂਕੈ ਹੀ ਇਕੋ ਰੀ ਹੈ। 
ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂ ਦਾਨ _ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਨ __ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ । 



ਪੇ ਨਰ _ (੫੭੧੭) ਰੂਭ ੫। ਸੌ ਪਕੈ, 

ਪੌਨਗੌਨ,ਪਲ ਕੋਂ ਸਕੋ ਨ ਇਨਦੂਤ ਕੇ ਮਨ ਕੈਂ ਹਰਨ,ਮਨ 
ਚਾਹਨ ਕੀ ਚਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਂਹਨ ਕੋ ਪੂਤਿ ਕੇ ਬਖਸ਼ੇ 

ਚਿਹਰੇ ਗਰ ਬੰ ਜੀ ਐਨ ਹੈ ਰਥ ਹੈਨ ਜਾਇ ਪਾਇ ਗਏ ਪੁਰ- 
ਹੂਭ ਕੋ੧੮॥ਪਾਰਬ" ਸਮਾਨ ਮਹਾਂਭਾਰਬ' ਮਚਾਯੋ ਤਹਾਂ ਖਾਯੋ ਮਾਸਹਾ- 
ਰਨੀ ਅਹਾਰ ਜੇਤੋ ਖਾਵਿਰੋਮਮੰਦਰ ਸੇ ਮੋਕਲ ਗਇੰਦਨਿ ਕੀ ਗਰਜਨਿ 
ਧੌੱਸਾ ਕੀ ਧੁੰਕਾਰ ਧਰਾਸੀਸ ਅਕੁਲਾਇਗੌਂ।ਐਸੋ ਕੀਨੋ ਸਮਰ ਅਮਰ ਲੌਕ 
ਸੁਨਿਯਤਿ ਤੋਰੋ ਹੀ ਬਖਾਨ ਖਾਨ ਪਾਨ ਸੋ ਭੂਲਾਇਰੋ' । ਮਾਰਿਕੈ ਮਦਾਨ 
ਅਰਿ ਡਾਰੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਕਾਲ ਕਲਾ ਢੇਰ ਕੋਊ ਕਾਲਹਿ ਸੁਹਾਇਗੋਂ 
॥ ੧੯ ॥ ਮਹਾਂ ਬਾਹ ਬੀਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਤਿਹਾਰੇ ਤ੍ਰਾਸ ਬੈਰਿਨਿ ਕੀ ਸੈਨਾ 
ਬਨ ਬਨ ਬਿਚਕੰਤਿ ਹੈ'। ਗਹਿ ਕਰਵਾਰ ਕਾਢ ਕਾਟਿ ਕੈ ਦੂਜਨ ਦਲ 
ਜੋਗਿ ਜੁਰੇ ਜੋਗਨਿ ਜਮਾਤ ਬਿਹਰਤਿ ਹੈ'' । 'ਖਬੈਹਥਿਨਿ `ਹਨੇ ਰਿਪੁ 
"ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਯ ਪਿਛਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਅੰਕ ੩ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਨ ਦੇ ਹਰਨ ਵਾਲੇ (ਭਾਵ ਸੁਹਣੇ) 
ਹਨ, ਮੱਛੀ ਦੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਲਣ ਵਾਲੇ (ਭਾਵ ਦੌਚਲਤਾ ਤੋਂ ਹੈ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਚਾਹਨ=) ਦੈਖਣ 
ਦੀ ਚਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੰ ਬੀ ਹੈ । ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬੰਦ ਨੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਥਸ਼ੇ ਹੋਏ ਘੋੜੇ 
ਐਸੇ ਵਿਰਬ (ਘੋੜੇ ਹਨ ਕਿ). ਇੰਦਰ ਕੋਲ ਗਿਆਂ ਬੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ । [ਹੈ ਵਿਰਥ=ਵਿ।- 
ਰਥ“ਹਯ=ਓਹ ਘੋੜੇ ਜੋ ਰਥ ਵਿਚ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਖਾਸ ਸ੍ਰਾਰੀ ਦੇ ਪੋੜੇ । (ਅ) ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਤੁਸਾਭੇ ਬਖਸ਼ੇ ਘੋੜੇ ਐਸੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਏ ਸੋ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਗ , ਇੰਦੂ ਹੋ ਗਏ / 
ਅਰਜਨ । “ਭਾਵ ਜੁੱਧ । <ਡਾਵ, ਮਾਸ ਹਾਰੀ ਪੰਛੀਆਂ ਇੱਲ ਆਦਿਕਾਂ ਨੇ ਫੱਜ ਰੇਜ ਕੇ ਮਾਸ 
ਬਾਧਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ । “ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਹਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਰਜ ਤੇ ਨੇਂਸਿਆਂ ਦੀ ਧੈਕਾਰ 
ਸੁਣਕੇ ਰਾਜੇ ਘਬਰਾ ਗਏ । ( ਅ) ਮੰਦ੍ਰਾਚਲ ਵਰਗੇ ਮਸਤ ਹਾਬੀਆਂ ਦੀ_ਗਰਜ””`। "ਐਸਾ 
ਜੁੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਸੁਰਗ ਲੋਕ ਵਿਚ ਸੁਣਿਆਂ ਗਿਆਂ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਆਪਨ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿਚ 
ਲਗ ਗਏ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੱਕ ਕੁਲ ਗਿਓ ਨੇ । ਦਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਦਾਨ ਵਿਚ 
ਮਾਰਕੇ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਵੈਰੀ (ਐਨ ਹੁਣ ਮਰੇ ਹਨ ਕਿ) ਕਾਲ ਹੀ ਆਪਣ! ਚਣਰ ( ਵੇਰਕੇ ਕੋਈ 
ਸਮਾਂ ਬੀਤਣੇ ਪਰ ਮੁੜ) ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਰ _ਸਕੇ । "?ਭਾਵ ਕੀ ਵਿਰਦੀ ਹੈ । 
੧੧(ਮਿਆਨ ਤੋਂ) ਤਲਵਾਂਰ ਦਲ ਕਚੀ ਬਲਦ ਨ ਦਰੀ ਨੂ ਕਤ ਲਿਆ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸ 
ਤੇ ਸਿਰਾਂ ਲਈ) ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਦੋਗਨੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੁੜਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ । [ਜੋਰਿ= 
ਜੋਗੀ ਭਾਵ ਸ਼ਿਵ] । "“(ਆਪ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ) ਟੇਥਾਂ ੨ ਸੈਹਬੀ (ਬਰਛੀ) ਨਾਲ ਮਾਹੇ ਗਏ 
_ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਦੇ ਘਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੈਸੀ ਲਹੂ ਧਾਰਾ ਵਹੀ ਕਿ ਬਚਣ ਦੀ ਆਸ ਦੁਕ ਗਈ, । ਜੈਨੇ ਕਿ ) 
ਐੱਗ ਲੱਗਿਆਂ ਧੂਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ % ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ( ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ) ਤਾਂ 
ਬਰੋਖਿਆਂ ਵਿੱਦੋਂ ਬੱਪ ਬੱਪ ਕਰਕੇ (ਅੱਗ) ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ (ਐਉ' ਲਹੂ ਧਾਂਰਾ ਚਲ ਫੋਹੀ ਹੈ; 

ਤਦ ਫਿਰ ਕੀ ਆਸ ਬਚਣ ਦੀ ਹੋ ਸਕਤੀ ̀  ̀ 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੭੧੮) ਰੁਤ ੫ । ਐਸ ੫੧. 

ਹਾਥਨਿ ਕੇ ਘਾਦਿਨ ਤੋ ਰੁੱਧ] ਧਾਰ ਐਸੀ ਬਹੀ ਆਸ ਨ ਧਰਤਿ ਹੈ।ਆਰ: 
ਲਾਗੇ ਧੂਮ ਭਏ ਘਰਨਿ ਅਕਾਰ ਸਮ ਮਾਨਹੁ ੜਰੋਖਨਿ ਬਰੱਂਪਿਨ ਕਰਤਿ 
£ ੯॥੨੦॥ਦਿਸ਼ ਦਿਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਏਸ਼ ਦਿਗਪਾਲ] ਕੇਤੇ ਆਜ ਕਰੇ ਕਾਣ 
ਤੇ ਗੁਨਹਿਗਹਤਿ ਹੈ” ਪ੍ਰਬਲਪ੍ਰਤਾਪੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਦੇ ਸੁਨੀਅਤਿ ਤੋ 
ਸਚ ਤੇ ਜੀਹਦਾ ਵੀਰ ਜਨ ਜੀ ਜਰ ਪਗ ਜਨ ਪਿ 
ਮਾਰ ਔਰ ਨ ਬਿਚਾਰ ਕੀਜੈ ਦਾਰਿਦ ਦਹਤਿ ਹੈਂ। ਹਰਿ ਮਾਂਗੇ ਬਰ ਦੇਤਿ 
4 ਰਹਤਿ ਹੈਂ“॥ ੨੧॥ 
ਨੈ ਦੇਸ਼ ਜੱਯਤਿ“ ਨਰੇਸ਼ਨਿ ਕੇ ਪਾਸ ਤਹ; ਠੌਰ ਠੌਰ ਤੁਮਰੋ ਹੀ ਜਸ 

'ਇਸ ਦਾ ਅਰਬ ਪਿਛਲੇ ਪੰਨੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਅੰਕ ੧੨ ਵਿਚ ਹੈ । “ਦਸ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਦੇ ਼ਹਮੀ ਦਿਗਪਾਣਲ 
ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇ' ਕਿੰਨੇ ਹੀ (ਆਪ ਦੇ) ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਥਵਾ 
ਕਿੰਨੇ ਅਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ (ਕਲ=, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਗੇ । “ਆਪ ਪ੍ਰਬਲ 
ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ £ਣੀਂਦੇ ਦੋ, > ਸ਼ਾਰਦਾ ਕਹਿਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਸਿਰ > 
ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਭਾਣ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪ ਦੇ ਆਸ਼੍ਹਯ ਹੈ । [ਸੂਚਨਾ-ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 'ਸਾਰਦਾ ਕਵੀ ਦੀ 
ਬੀ ਛਾਪ ਟੋਵੇ]। ਓਉਮੰਗ ਤੇ ਤੇ ਉਤਸਾਹ ਦੇ ਮਹਾਂ ਸੂਰਮੇ 2, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ 
ਹੋ ਮੇਦੇ ਮਨ) ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾ.ਪਉ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਉਂ ਕਰਨ ਵਿਚ) ਦਰਿੱਦ (ਗਰੀਬੀ) 
ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰੇ ਹਨ । [ਓਜ=ਉਤਸਾਹ, ਉਮੰਗ, ਦੋ ਜੋਸ਼ । ਬਲ] [ਸੂਚਨ-ਆਪ ਦੀ ਸਖਾਵਤ 
ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ] । (ਐ) ਬਲਾਂ ਦੇ ਵੜੇ ਸ੍ਰਮੇਂ ਹਨ, ਮੌਜ ਨਾਲ ਭਾਵ ਸਹਿ_ ਸੁਭਾ ਹੀ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਨੂ 
ਘੇਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, (ਦਾਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ ਦੀ) ਵੀਚਾਰ ਨਹੀ ਕਰ 
ਉਸ ਦਾ ਦਦਿੱਦ ਨੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ । ਹਰੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਓਹ ਵਰ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਰੱ 
(ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂ) ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਗ (ਜੇ) ਮੰਗਿਆਂ ਹੱਬਾਂ (ਦੇ ਦਾਨ) ਨਾਲ ਤਾਰ 
ਦੇੱਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਨਾਲ) ਕਰਤਾਰ ਬੀ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ; ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ('ਬੀ ) ਕਰਾ ਦੇ'ਦੇ 
ਹਨ। । [ਕਰ ਤਾਰ=ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰਨਾ; ਕਰਤਾਰ=ਈਸ਼੍ਰ] ।(%) ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥੋਂ ਤੈਦ ਮੰਗੋ 
ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ (ਦੇ ਦਾਨ) ਨਾਲ ਤਾਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ । [ਕਰ=ਹੱਥ । ਤਾਰ=ਤੈਂਦ । ਤੰਦ ਚੇਦ ਕੂ ਦੇ 
ਹਨ) ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੰਦ ਪਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਥੋੜਾ ਦਾਨ । ਭਾਵ ਤੋਦ ਮਾਤ੍ਹ 
ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ`'। । (ਏ) ਮੰਗੀਏ ਕਰਤਾਰ (ਖੜਤਾਲ) ਤਾਂ ਓਹ ਹਮਬਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ 
ਸੋ ਕਰਤਾਰ (ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਦਾਨ) ਦੇ ਦੇਦੇ ਹਨ । [ਸੋਸ/ ਪਦ ਕਰਤਾਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ 
ਕਰਤਾਰ । ਕਰਤਾਲ ਨਾਮ ਹੈ ਖੜਤਾਲ ਦਾ] । (ਸ)ਸੰ ਮੰਗ ਗੁਰੂ ਰੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਜੇ ਹਰ 
ਮੰਗ ਮੰਗਿਆਂ ਵਰ ਬੀ ਦੇਂ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਮੰਗਿਆਂ ਕਰਤਾਰ ਬੀ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ । ਵਜ਼.ਤੋਂ 
ਮੁਰਾਦ ਸੈਸਾਰਕ ਵਿਕੂਤੀ ਦਾ ਵਰ 3 ਕਰਤਾਰ ਤੋ ਮੁਰਾਦ ਕਰਤ ਪਦ=ਬ੍ਰਹਮ' ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ 
ਹੈ। <ਜਾਂਦ ਹਾਂ। _ “੫ -ਫੇਧ੍ ਕੀ ਧਾਰ ਐਸੀ ਆਸ ਨਾ ਧਰਤਿ ਹੈ । ਉਪ -ਗਿੰਦਪਾਲ। 

: ਗਲ 



ਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ; ੫੭੧੮ , ਚਿਤੁ ੫ । ਅੱਸੂ ੫੧. 

ਗਾਈਯਤਿ ਹੈ ।ਪਾਇ ਗਹੇ ਤੋਰੇ ਪਾਇਗਹੇ ਪਾਈਯਤਿ; ਕਹੂੰ ਔਰ ਜਾਇ 
ਗਰਜ਼ਾਇ ਗਰੋ ਪਾਈਯਤਿ ਹੈਂ' । ਐਸੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ :ਸੁਕਬਿ ਸ਼ਰੱਨ 
ਤਾਕੋ ਪੁਰਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਾਂਕੋ ਜੱਗ ਛਾਈਯਤਿਹੈ'।ਰਾਜੀ ਹੂਜੀਯਤਿ ਗਾਜੀ- 
ਯਤਿ ਜਾਂਕੇ ਦਰਬਾਰ ਘਰ ਬਾਜੀ ਬਾਂਧ ਬਾਜੀ ਲੈਨਿ ਆਈਯਤਿ ਹੈ” ॥ 
੨੨॥ਸ੍ਰੈਯ॥£ਸ਼ਰੀਗੁਰਗੋਬਿੰਦ ਖੱਗ ਗਹਜੋ ਅਰਿ ਵੌਜਨਿਕ ਇਭ ਸੈਲ ਬਿਭੈ- 
ਲਹਿ'। ਸਾਂਗ ਸੈਭਾਰਿਦਈ ਗਜ ਸੀਸ; ਅਸੀਸੈ ਦਈ ਹਰਿ ਘੂਮਤਿ ਰੈ- 
ਲਹਿਘਾਇਨ ਤੇਂ ਭਭਕੈ ਨਿਜ ਸ਼੍ਰੋਨਵੁਹਾਰਨਿ ਲੋ ਉਪਮਾ ਛਬਿਵੈਲਹਿ। 
ਦੋ ਭੁਜ ਹੇਲ ਮਨੋ ਹਨਮਾਨ ਹਿਲਗਵਤਿ ਜਾਨਿ ਸੈਜੀਵਨਿ ਸੈਲਹਿ” ॥ 
੨੩॥ਕਥਿੱਤ॥ਮਹਾਂਬਾਹ ਬਿਰਚ ਬਨੈਤਿ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਅਰਿ ਗਜ ਮਾਰਿ 
ਡਾਰੇ ਮਾਨੋ ਦਰਖਤ ਹੈ। ਭੈਰੋਂ ਔ ਬਿਤਾਲ ਭੂਤ ਕਰਤਿ ਬਿਹਾਰ ਤਹਾਂ” 
ਹਾਰ ਕਰਿਬੇ ਕੌ ਮੁਖੀਪੰਚ ਪਰਖਤਿ ਹੈ'' । 'ਲਹੂਕੀਚ ਭਰੇ ਗਜਮੋਤੀਲੈ 
੧(ਜਦ) ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਈਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਰਤਬਾ ' ਪਾ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਟੋਰਬੇ ਜਾਕੇ 
ਗ਼ਰਜ਼ਮੰਦ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਗਿਰਾਂਉ ਪਾਈਦਾ ਹੈ [ਫ਼ਾ: 9ਪਾਇਗਾਹ=ਦਰਜਾ,ਮਰਾਤਬਾ । ਗ਼ਰਜ਼ਾਇ= 
ਗ਼ਰਜ਼ਮੰਦ ਹੋਈਏ । ਅ:, ਜ਼ਰਜ਼=ਲੋੜ] । “ਹੇ ਕਵਿ ! ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 
ਤੱਕੋ ਜਿਸਦਾ ਪੂਰਨ ਰਨ ਪ੍ਰਭਾਪ ਜਗਤ 3 ਛਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਜਦ ਗੱਜੀਦਾ 
ਹੈ (ਭਾਵ ਕਵਿਤਾ ਕਹੀਦੀ ?) (ਤਾਂ ਦਾਨ ਸਨਮਾਨ ਐਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੇ ਕਿ) ਰਾਜ਼ੀ ਹੇ ਜਾਈਦਾ 

ਦੈ, (ਇਕ) ਘੋੜਾ (ਦਾਨ ਮਿਲਿਆ) ਘਰ ਵਨਹਕੇ (ਇਕ ਹੋਰ) ਘੋੜਾ ਲੋਣ ਆ ਜਾਈਦਾ ਟੇ । 

€(ਬਚਿੱਤ੍ਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰੋਏ ਹਾਥੀ ਦਾ ਟੂਪਕ ਦੈ: ੨-) । “ਸ੍ਰੀ ਗੁਟੂ ਗੋਬਿੰਦ ਉੰਘ ਜੀ ? ਤਲਵਾਰ 
ਪਕੜੀ ਤਾੰ ਵੈਰੀ ਪਹਾਂੜੀਆਂ ਨੇ ਵੇਜਾਂ ,ਦੇ ਮੱਗੇ) ਹਾਥੀ ਪ੍ਰੇਰਿਆ । (ਅ) ਇਭ ਸੈਲ=ਪਹਾੜ 

ਜਿੱਡਾਂ ਹਾਬੀ ਔੱਗੇ ਟੋਰਿਆ [ਸੈਸਾ/ ਇਭ=ਹਾਬੀ] । ਕ੍ੰਜਦੋ' ਬਦਿੱਤ_ ਸਿੰਘ ਨੇ) ਸਾਂਗ 
ਸੈਂਭਾਲੀ ਤੇ ਹਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿਚ ਖੋਭ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਨੇ (ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ ਮਾਨੋ) ਅਸੀਸ 

ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਪਿਆਂ । [ਹਰ=ਹਾਬੀ । ਘੂਮਤਗੈਲਹਿ=ਰਮਤਾ ਮੋੜ (ਗਿਆ)]। 

“(ਹਾਬੀ ਦੇ) ਦੇ) ਅਪਨੇ ਘਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਹੂ ਨਉਂ ਫੁਟਿਆ ਕਿ ₹ਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦੀ 
ਸੁੰਦਰਤਾ ਫੈਲੀ । '( ਸਾਂਗ ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਪਮਾ: ) ਮਾਨੋਂ' ਹਨੂਮਾਨ ਅਪਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਾਂ 
ਨਾਲ ਘੁਮਾ ਕੇ #ਜੀਵਨੀ ਟੀ ੧ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਿਹ ਹੈ । ਭਾਵ, ਬਦਿੱਤ_ ਸਿੰਘ 
ਹਨੂਮਾਨ; ਹਾਬੀ ਪਰਬਤ ਦੇ, ਲਹੁ ਦਾ ਫੁਹਾਰਾ ਮੈਜੀਵਨੀ ਬੂਣੀ । ੯ਆਜਾਨ ਬਾਹੂ (ਗੁਰ 

ਜੀ) ਸਨੱਧਬਧ ਹੋਕੇ ਜਦ (ਕੁੱਧ ਵਿਚ) ਵਿਚਟੇ ਹਨ ਤੱ ਦ੍ਸ਼ਮਨ ਐਉਂ ਮਾਰੇ ਜਿਵੇ ਹਾਥੀ ਨੇ 

ਛ੍ਰਿੱਛ ਤੋ ਤੋੜੇ ਹਨ । (ਅ ਵੈਰੀ ਤੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਵਾਝੂ ਕੱਟੇ । "?ਭਾਵ, ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਓਥੇ । "ਪੰਸ਼ਵ 
ਜੀ ਹਾਰ ਪ੍ਰੋਣ ਲਈ (ਕੱਟੇ ਪਏ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ) ਪਰਖਦੇ ਹਨ । "ਲਹੂ ਦੇ ਚਿਕੜ ਦੇ ਭਰੇ ਗਜਸੇਤੀ 

ਗਿੱਧਂ ਲੇਕੇ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਜਦ ਉਡਦੀਆਂ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਨ ਅਗ਼ਨ ਰੂਪ ਦੇਖਕੇ ਗਜ- 
[€ਕੀ ਪ੍ਰਯਾਯ ਲਈੀ ਦੇਖ ਅਗਨ ਪੈਨੇ ਦ ਦੇਠਾਂ] 'ਤ੍” 



ਈ ਜਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੂਰ (੫੭੨੦ ) ਰਿਤੁ ੫ । ਨੱਸੂ ੫੧. 

ਗ-;ਨ ਗੀਧ ਗਰਜੇ ਅਗਨ ਦੇਖੇ ਹ ਹਰਖਤਿ' ਹੈਥੋਖੇ ਨ ਭਖਤਿ; ਛੂੰਟੇ 

ਪਰਨ ਲਘ/ਤ ਮਨੋ ਬਿਥਰੇ ਹ੍ਰੈ ਬਾਦਰ ਨਖਤ ਬਰਖੜਿ' ਹੈਂ” ॥ ੨੪ ॥ 

ਛਪਯ ੬੮॥ ਡੁੱਲਤਿ ਅਪਰ ਨਰੋਸ਼ ਪੱਤਿ ਹੱਥਹਿ ਜਿਮ ਹੱਲੋ” । ਸੂਘੜਿ 
ਸਾਇਰ ਸਲਲ; ਸੈਕ ਧੂਅ ਧਾਮ ਨਚੱਲੈਂਪਖਲਕ ਬੈਲ ਖਲਭਲਤਿ ਭੈਂਠ: 

ਭਗਹਿ ਤਿਲੋਕ ਮਹਿੰ'। ਪਲਕ ਪੇਲ ਗੰਢ ਲੈੜਿ ਹੋ ਹੁੰਕਤਿ ਸੁ ਜੈਂਗ 

ਅਹਿੰ' । ਕਹਿ ਹੇਸਰਾਮ ਸਤਿ ਸਿਮਰਕੈ ਸਕਚ ਰਹਤਿ ਵਿਗਪਾਲ ਤਬਿ 

ਧਸਮਸਤਿ ਧਰਨ ਦਲ ਭਾਤ ਤੇ ਸੋ ਬਿਰਚਰਾਇੰ ਗੋਬਿੰਦ ਜਥਿ?॥ ੨੫ ॥ 

ਕ(ਖੱਤ॥ ਬਾਜਤਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੇ ਢਿਸ਼ਾਨ ਭੂਪ ਭਹਿਰਤਿ; ਹਾਲਾਬੋਲ 

ਪਰਤ ਕ੍ਰਥੇਰ ਹੂੰ ਕੇ ਘਰ ਮੈਂ” ਹੋਤਿ ਹੈ ਅਤੇਕ ਸ਼ੈਕ ਲੈਕ ਹੂੰ ਮੈਂ ਮਾਨੀ= 

੧ਇਮਦਾ ਅਰਬ ਪਿਛਲੇ ਪੰਨੇ ਦ ਨੱਕ ੧੨ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਕਾਯਾ ਇਸ ਪੰਨੇ
 ਦੇ ਹੇਠ 

ਤੱਤੋ।ਤੇਲਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਰਾਦੇ ਜਿਕੇ' ਹਥ ਫੜਿਆ ਪੱਤਾ (ਹਵਾ ਨਾਲ) ਹਿਲਦਾ ਦੈ। ੧ਸਮੁੰਦ ਾ 

ਪਾਣ) £ੁਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧ੍ਰਅ ਦਾ ਅਚਲ ਘਰ ਨੈਂਕਮਾਨ 2 ਜਾਂਦਾ ੈ, ਭਾਵ ਫੋਲਦਾ ਹੈ । $ਸਮੂਹ 

ਖਲਕਤ ਵਿਚ ਖੜਬੌੜਾਟ ਪੈਂਦੀ ਟੈ(ਤੇ ਉਹ) ਉਠ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਅਰ , ਟ੍ਰਿਲੌਕੀ 2 ੈ.ਛਾ ਜਾਂਦਾ 

ਦੇ [ਡੋਲ=ਭੈ ?ਦੁ ਕਤ ਹੋਣਾ]। “ਕਿਲ੍ਹਾ ਨੈਣ ਵਾਸਟੇ ਜੈਗ ਵਿਚ ਜਦ ੯ਗੂਰਾ ਮਾਰਦੇ 
ਹਨ ਤਦੇ 

ਪਲ ਵਿਚ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। [ਹੇਲ=ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ ! ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ । ਕਤ=ਦੁਗਾਰਾ ਮਾਰਦੇ 

ਹਲ] । <ਤਦੋਂ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ) ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਿਗਪਾਲ ਡਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, [ਸਤਿ 

=ਜਤੁ=ਸਤਗ) । (ਅ) ਹੈਸਰਾਮ ਸਤਿ ਕਟਿੰਦਾ ਹੈ””'। (ਏ) ਸਤਿ=ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸੈਂਖੇਪ । 'ਜਦ 

ਗੁਦ ਜੀ ਦਲਾਂ (ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤਦ ਭਾਰ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਧਸਕਦੀ ਹੈ । "ਨਗਾਰੇ 

ਦ ਵਜਦਿਆੰ ਦਿਲ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਡਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਬੇਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਲਚਲੀ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

-80[(ਛਨ ੯2 ਦਾ ੩ਥੀ ਪ੍ਰਕਾਗ) 

ਦੀਆਂ ਹਨ(ਤ)ਸ਼ਿਵ ਜੀ(ਇਹ ਦੇਖਕੇ)੪ਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।(ਗਿਰਬਾਂ ਗਜ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ)ਵੁਲੇਖੇ 

ਖਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ,(ਸੋ ਉਹ) ਛੁੱਟਕੇ ਧਰਤੀ ਵਲ ਵਿਗਦੇ ਹਨ, ਬਿਬਟੇ ₹ਏ (ਡਿਗਨੇ) ਸੋਤੀ 

ਲੋਉਂ ਲਖੀਦੇ ਹਨ ਕਿ-ਮਾਟੋ” ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਟੇ ਬਰਸ ਰੰ ਹਨ। (%) ਲਹੂ ਚਿਕੜ ਭਰੇ ਗਜ 

ਨੌਤੀ ਅਣਗਿਣਤ ਗਿਰਝਾਂ ਨੰ ਕੇ ਘੁਰ ਘੁਰ ਕਰਦੀਆਂ ਅਕਾਸ਼ ਚੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਿਵਜੀ 

ਦੇਖਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹਲ, ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ (ਗਿਰਝਾਂ) ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਤੇਂ 

ਸਿੱਟ ਦੇ ਦੀਆਂ ਫਲ, (ਗਿਰਬਾਂ) ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਉਡਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 

ਮਨੋਂ ਖਿੱਲਟੇ ਹੋਏ ਬੱਦਲ ਹਨ (ਤੇ ਮੋਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ੩” ਡਿਗਦੇ ਐਉਂ ਲਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੋ) 

ਤਾਰੇ ਬਰਸ ਰਹੇ ਹਨ(( ਗਜ ?ਤੀ=ਉਹ ਮੋਤੀ ਜੋ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮਸਤਕ ਵਿਦੋ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ । 

ਅਗਨ=ਮਗ ਵਿਦੋ ਅਥਵਾ ਅਨਗਿਨਤ(ਹਰ=>ਿ ਵ। ਧੈਖ=ਫੁਨ੩, ਅਬਵਾ' ਰੇਜੀਆਂ ₹ਈਆੰ] 



“| ਗੂਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । (੫੭੨੧) ੯੩ ੫। ਅਸੂ ੫੧. 

ਯਤਿ ਰੈਣ ਹੈ ਸਿਭੀਖਨ ਸੋ ਡੌਲਤਿ ਡਹਰ ਸੈਂ" । ਭੂਮੈਂ' ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ?ੋਂ 
ਭੂਪਤਿ ਕਹਿਤ ਠਾਂਢੇ ਭੂ ਮੈਂ ਹਮੈਂ ਰਾਖ ਜੋ ਤੁਹਾਰੇ ਆਵੈ ਧਰਮੈਂ''ਅਰਿਂਨ 
ਕੀ ਰਾਨੀ ਬਿਲਲਾਨੀ ਚਹੈਂ ਪਾਨੀ ਤੋਵੈ ਮੋਤਿਨ ਕੀ ਮਾਲ ਲੈ ਨਿਚੋਵਨੀ 
ਅਧਰ ਮੈਂ” ॥ ੨੬॥ ਸ਼ੋਭਾ ਹ੍ਰੰ ਕੇ ਸਾਗਰ ਨਵਲ ਨੋਹ ਨਾਗਰ ਹੈਂ; ਖੱਲ 
ਭੀਮ ਸਮ,ਸ਼ੀਲ ਕਹਾਂ ਲੌ ਗਿਨਾਈਏ”। ਭੂਮ ਕੇ ਬਿਕੂਖਨ; ਜੁ ਦੁਖਨ ਕੈ 
ਦੂਖਨ ਸਮੂਹ ਸੁਖ ਹੂੰ ਕੋ ਮੁਖ ਦੇਖੇ ਤੇ ਅਘਾਈਏ'ਮਹੌਂਮਤ ਨਿਾਨ,ਆਨ 
ਦਾਨ ਕੋ ਬਖਾਨ ? ਜਾਨੇ ਆਲਮ ਤਮਾਮ ਜਾਮ ਆਠੋ' ਗੁਨ ਗਾਈਏ” ' 

ਪ੍ਰਬਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ! ਕੋਜ ਕੀ ਸੀ ਮੌਜ ਤੋਰੇ ਰੋਜ 
ਰੋਜ ਪਾਈਏ” ॥ ੨੭ ॥ ਸ਼ੀਲ ਰਸ ਸਾਇਰ, ਹਜੀਲੋ ਰਣ ਰੋਗ ਧੀਰ; 
ਜੈਗ ਜੂਰੇ ਜੈਤਵਾਰ ਕਰਨੀ ਕੁਥੇਰ ਕੀ”। “ਕਹੈ ਕਥਿ ਕੰਠ; ਤੇਜ 
੨(ਜੋਸਾ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਰ ਕਿ ਲੰਕਾ ਦੇ ਛਿਚ ਬੀ ਭੈ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਭੀਖਨ ਕਾਇਰ 
ਹੋਕੇ ਜੈਗਲਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੋ ਲਦਾ । (ਅ) ਤੋਲਦਾ ਤੇ ਧੜਕਦਾ ਹੈ । “ਪ੍ਰਿਕਵੀ ੨ ਖੜੇ ਰਾਂਦੈ 
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਫਹੇ ਹਨ=ਜ਼ਿਮੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਖ ਲੈ ( ਕਿਉਂਕਿ ) ਤੁਹਾੜੀ 
(ਸ਼ਰਨ) (ਜੋ) ਆਵੇ (ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸਾਡਾ) ਧਰਮ ਹੈ । $ ਅ) ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ (ਧਰ-ਮੈਂ) 

ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆਏ ਹਾਂ। “ਵੈਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ (ਡੈ ਨਾਲ) ਵਿਲਪਦੀਆਂ ਦੇ ( ਹੋਠ ਸੁਥਦੇ 
ਹਨ ਤਾਂ) ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ, (ਪਾਣੀ ਘਬਰਾ ਵਿਚ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ' ਤਾਂ) ਮੇਭੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ 

ਹੋਠਾਂ ਤੇ ਨਦੋੜਦੀਆਂ ਹਨ । ਸ਼ੋਭਾ ₹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, (ਨਿਤ) ਨਵੇ' ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਦਾਨੇ (ਯਾਂ ਛਬੀਲੇ 
ਹੈ)। (ਭਾਵ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ), ਭੀਮ ਜਿਹਾ ਬਲ ਹੈ; ਤੇ ਛੀਲ 

(ਸ਼ਭਾਵ 'ਦੀ ਮ੍ਰੇਸਤਾ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । “ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋ; ਦੇਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ 

ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਹੈ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ : , ਦੇਖਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਈਢਾ ਹੈ। [ਸੂਬਨਾ-ਜਾਂਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਟੁਸਤ 
ਪਾਠ ਐਉਂ ਸੀ:-'ਸਮੂਹ ਸੁਖ ਹੂ ਕੇ ਸੁਖ ਦੇਖੈ ਤੇ ਅਘਾਈਏ । ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਕਲਮ ਉਕਾਈ 
ਨੇ ਪਾਲ 'ਸੁਖਾੰ ਦਾ “ਮੁਖ ਗਰ ਦਿਤਾ ਹੈ] ਭਹਿੰਮਤ ਦੇ ਘਜ਼ਾਨੇ ਟੋ, ਹੋਰ ਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਣ ਵਾਰ- 
ਣਨ ਕੱਟੇ $ ( ਉਸ ਨੂੰ ) ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਠੇ ਪਹਿਰ ਆਪ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਈਦਾ ਨੈ 

(“ਆਲਮਾ ਪਦ ਕਵੀ ਦੀ ਛਾਪ ਬੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ]। ”(ਰਾਜੇ) ਭੋਜ ਵਰਗੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ (ਜੇ ਤੋਜ 

ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ) =ਸਾਂ ਦੇ ਹਰ ਟੌਜ਼ ਪਾਈਦੀ ਹੈ । ਦਸ਼ਾਂਤਰਸ ਦੇ ( ਆਪ ) 

ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ, ਬੀਰਰਸ ਵਿਚ ਆਪ ਰਣ ਦੇ (ਸਾਟੇ) ਟੰਗਾਂ ਵਿਚ ਧੀਰ ਹੋ (ਇਨ ਕਿ) ਜੋਗ ਆ 

ਪਏ ਤੇ (ਸਦਾ) ਜਿੱਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਠੁਬੇਰ ਤੁੱਲ ਆਪ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ (ਜੁਧ ਤੇ ਦਾਨ ਦ੍ਹਾਂ ਵਿਰ)। 

[ਅ. ਰਜੀਲ=ਮਰਦਾਨਗੀ, ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਬੀਰ ਰਸ ਤੋਂ] । ੯ਕੇਹੜਾ ਕਵਿ (ਆਪ ਦੇ) ਤੇਜ ਦਾ 

ਵਰਣਨ ਕਟੇ ਜੇ ਉਪਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂਰਜ ਤੀਕ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਤੇ ਹੇਠਾਂ) ਸਮੁੰਦਰ ਤਕ (ਆਪ ਦੀ) 

11 ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਤਹ (ਦੀ ਕੀਰਤੀ) ਵੈਲ ਰਹੀ ਹੈ । [ਤੁਅੰਗ=ਤੂੰਗ=ਉੱਚਾਂ । ( ਅ) ਤੁ।ਸੈਂਗ= 
ਤੱ, ਤ੍ਰੈਘਤੁਸਾਡਾ] । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । (੫੭੨੨ ) ਰਿਤੁ ੫ । ਅੰਸੂ ੫੧, 

ਤਰਨਿਲੌ ਤਪੇ ਤੁਅੰਗਾਂ ਪਾਰਾਵਾਰ ਲਗਿ ਵੈਲੀ ਜੀਤ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਕੀ'। ਕਰ 
ਰਣ ਰੋਸ ਖਲ ਖੰਡਨਿ ਕਟਕ ਕੂਟ; ਦੁੱਜਨ ਦਰੇਰ ਜਗ ਜੀਤ ਜ਼ਿਮੀ ਜ਼ੇਰ 
ਕੀ” । ਤੇਗ ਤ੍ਰਾਸ ਸਾਚੋ ਗੁਰ ਗੋਵਿੰਦ ਜੂ ਤੇਰੋ ਜਸ ਜਗਰ ਮਗਰ ਭਏ 
ਸ਼ੋਭਾ ਗਈ ਮੇਰ ਕੀ॥੨੮॥ਦੁੰਦਭੀ ਧੁੰਕਾਰੇ ਬਾਜੇ! ਮਾਨੋ ਜਲਧਰ“ ਗਾਜੇ, 
ਰਾਜਤਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਯ ਭਾਨ ਛਿਪੇ ਜਾਤਿ ਹੈਂ। ਹਾਥਿਨਿ ਕੇ ਹਲਕਾ 
ਹਜ਼ਾਰਨਿ, ਗਨੋ ਕੋ ਹਯ, ਜਟਤਿ ਜਵਾਹਰ ਜੋ ਜਗਮਗ। ਗਾਤ ਹੈ?। ਕੋਰ 
ਸਾਜੇ ਜੋਰ ਕਰ ਨਾਲਨ ਕੋ ਸ਼ੋਰ ਸੁਨੋ ਸੈਕਤਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਐ ਨਰੇਸ਼ ਬਿਲਖਾ- 
ਭਿ ਹੈੱਹੋਸ ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਬਿਰਾਜੋ ਜਿਨ ਭਾਜੋ ਗੁਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌ ਮਾਂਗੇਕਵਿ- 
ਰਾਜ ਚਲੋ ਜਾਤਿ ਹੈਂ੯[॥੨੯॥ ਸਾਧਨ ਕੌ ਮਿੱਧ ਸ਼ਰਠਾਗਤ, ਸਮਰ ਸਿੰਧੂ, 

“ਪਰਯਾਯ ਪਿਛਲੇ ਸਫੇ ਦੇ ਅੰਕ ੯ ਵਿਚ ਆ ਦੁਕਾ ਹੈ । “ਜੁੱਧ ਮਦੇ ਵਿਚ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਕੇ 
ਖਲਾੰ ਤੇ ਕੂਟਾਂ (ਭਾਵ ਛਲੀਏ ਪਹਾੜੀਆੰ) ਦੇ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਸੁਟਿਆ, ਦਰਜਨਾਂ (ਭਾਵ 
=ਰਕਾਂ) ਨੂੰ ਦਚੇੜ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜ਼ਿਮੀ' ਤਾਬੇ ਕੀਤੀ 0 । ( ਅ) ਜੁੱਧ ਵਿਚ ਬੀਰ ਰਸ 
ਧਾਰਕੇ ਖਲਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਿਆ ਹੈ ਕਟਕਾਂ (ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨੂੰ) ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਦੁਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਹੈ, 
ਜਗ ਜਿੱਤਕੇ ਜ਼ਿਮੀ' ਤਾਂਬੇ ਕੀਤੀ ਹੈ । “ਹੇ ਸੱਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਟਰ ਤੇਜ਼ ਦਾ ਡਰ 2 ਤੇਰਾ 
ਜਸ (ਦੋਵੇ' ਨੈ?) ਜਗ ਮਗਾ ਉਠੇ ਹਨ ਕਿ ਹਣ ਸੁਮੇਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕੋਈ ਨਹੀ ਰਹੀ,[ ਜਗਰ 
ਮਗਰ=ਜਗ ਮਗ, ਟੋਸ਼ਨ] । £ਦੁੰਦਭੀ ਧੁੰਕਾਰਦੀ ਤੇ ਵਜਦੀ ਹੈ (ਸੈਸੀ ਕਿ) । ( ਅ) ਦੰਦਭੀ ਤੇ 
ਵਾਜੇ ਧੁੰਕਾਰਦੇ ਹਨ । “ਬੱਦਲ । 5ਬਡਿਆਂ ਦੇ ਫਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਡਰ ਖਾਕੇ ਸੂਰਜ ਹੁਰੀਂ ਛੁਪੇ 
ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਗ ਹਜ਼ਾਰਾ ਹਨ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣੇ ਹੀ ਕੌਣ $ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਸਰੀਰ ਜੜਾਉ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜਗਮਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ [ ਅ, ੨ਲਕ੍ਹ=ਨਗ । ਅਦਦ] । 
'੧ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ) ਕਤਾਰਾਂ ਜੁਤਕੇ ( ਜਦ” ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆੰ ਨਾਅਲਾੰ ਦਾ ਸ਼ੋਰ 
ਸੁਣਕੇ ( ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ) ਰੇ ਘਾਬਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ( ਦੁਰਗਾਂ ਦਾ ) ਇੰਦਰ ਭਰਦਾ ਨੈ । (ਅ ) 
“ਕਰਨਾਲਨ? ਪਾਠ ਕਰਕੇ ੬; ਕ ਅਰਬ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਉਸ ਨੂੰ ਖੰਡਦੀ ਹੈ । 
(ਇਏ) ਕਰਨਾਇ=ਨਰਨਿੰਘਾ ਅਰਥ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । ੯ਟੰਸ ਰਾਮ ਕਟਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ( ? ਸੁਵੇਸ਼ੇ 
ਨਟ£) ਫਿਕੇ ਰਹੋ ਨੇਂ? ਨ। (ਇਹ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਕੇ ਆਈ ਇਹ ਤਾਂ, ਗੁਰ ਗੋਿੰਦ ਨਿੱਘ ਜੀ 
ਤੋਂ ਦਾਨ ਲੈਕੇ ਕਵੀ ਰਾਜ (ਘੋੜੇ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ) ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

#ਪਾ:=ਤਪੈ ਤਨ ਅੰਗ=ਭਾਵ ਆਪ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ 2 ਜ । `ਇਨਾਂ ਗਲਾਂ ਨੂੰ 
ਨਿਹੇ ਮੁਬਾਲਗੇ ਨਹੀਂ” ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਦ੍ਰਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਆਪ ਅਤਿ ਕਰਦੇ ? £ੁੱਲੋਂ 
ਦਾਨ ਦੇਂਦੇ ਨੇ । ਮਹਾਂਭਾਰਥ ਦੇ ਇਕ “ਕਰਨ ਪਰਬ! ਦਾ ਉਲਥਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹੇ ਕਵੀ ਆਪ 
-ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਬ ਦੇ ਉਲਥੇ ਦਾ ਇਨਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਟੁ ਪੱਯਾ . ਮੈਨੂੰ 
ਬਖਸ਼ਿਆ । ਦੇਖੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸੇ ਰੁਤ ਦੇ ਅੰਸੂ ੨੬ ਅੰਕ ੬ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ । ਰ੍ 



ਸਰ ੦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । ( ੫੭੨੩ ) ਰਿਤੁ ੫ । ਸੰਕੂ 4੧, 

ਸੁਧਾਧਰ ਸੁੰਦਰ ਸਰਸ ਪਦਪਾਯੋ ਹੈ'। ਕੁਲ ਕੋ ਕਲਸ;ਕਵਿ ਕਾਮਨਾ ਕੋ 
`ਕਾਮਤਰ';ਕੋਪ ਕੀਏ ਕਾਲ; ਕਵੀਯਨਿ ਗੁਨ ਗਾਯੋ ਹੈ । ਦੇਵਨਿ ਮੈਂ 

. ਦਾਨਵ ਮੈਂ “,ਮਾਨਵ,ਮੁਨਿਨਿਹੂਮੋਂ ਜਾਂਕੋ ਜਸ ਜ਼ਾਹਰ ਜਹਾਨ ਚਲਿਆਯੋ 
ਹੈ। ਤੇਗ਼ ਸਾਚੋ ਦੇਗ਼ ਸਾਚੋ ਸੂਰਮਾ ਸ਼ਰਨ ਸਾਚੋ; ਸਾਚੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ 
ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਾਯੋ ਹੈ॥ ੩੦ ॥ ਕਬਿੱਤ॥ ਬੇਦਿਨ ਮਹਿੰ ਸ਼ਾਮ ਸੁਨੋ, ਸਿੰਧ ਮਰ- 
ਜਾਦਾ/ਮੇਰੁ ਮੰਡਲ ਮਹੀ ਮੈਂ, ਗੁਰਿਆਈ ਗੁਨ ਗਾਏ ਹੋ” । ਸ਼ਰਮ ਕੇ 
ਸਾਗਰ; ਸਪੂਤਨਿ ਕੇ ਸਿਰਮੌਰ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਧਾਧਰ ਸੇ ਸੁੰਦਰ ਗਨਾਏ ਹੋ” । 
ਰਚਨ ਮੇਂ ਦਾਨ ਬਾਨਿ ਬਾਨੀ ਹਰੀ ਚੈਦ ਕੀ ਸੀ ਬਿਦਤ ਬਿਨਯ ਬੜੇ 
ਬੈਸ ਚਲਿ ਆਏ ਹੋ੧ਤੋਜ ਕੋ ਤਰਨਿ"” ਤਰਵਾਰ ਕੌ ਪਰਸਰਾਮ”" ਗੁਰਨਿ 
ਮਹਿ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਾਏ ਹੋ॥ ੩੧॥ ਸੁੰਦਰ ਅਨੰਗ; ਕਿਧੋਂ ਚਪਲ 
ਕੁਰੈਗ ਸਮਹਗ਼ਰੁਰ ਕੋ ਸੇਗ ਚਲਿ । ਆਗੇ ਹੀ ਕੋਂ ਚੇਤ ਹੈ”। ਪਵਨ ਕੋ ਪਾਛੇ 
ਕਰਿ,ਮਨ ਕੋ ਗਵਨ ਹਰਿ; ਦੌਰ ਮੈਂ ਪਲਕ ਮਾਂਹਿ ਵਾਂਧ ਜਾਹਿ ਸੇਤ ਹੈ'"”। 

ਸ਼ਰਣਾਗਤ ਸਾਧਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸਿੱਧਿ ਹੋ (ਸਿੱਧੀਦਾਤਾ ਹੋ) ਜੁੱਧ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ, ਸੁੰਦਰ ਚੰਦ੍ਰਮਾਂ 

ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਜ਼ਾਵ ਆਪ ਦੀ ਮ । ਮੁਦਰਤਾ ਨਿਸ਼ਕਲੀਕ ਹੈ । ਮਿਰ 
ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਲਈ ਕਲਪ ਡ੍ਰਿੰਛ ਹੋ । ਕੋਪ ਕੀਤਿਆਂ ਕਾਲ ਰੂਪ ਹੇ । “ਦੈਤਾਂ ਵਿਚ 

<ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮ) ਮਿਰਯਾਦਾਂ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦ, ਪਰਲ ਦੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਨੁਮੇਦ (ਅਸਾਂ ਛਿਰੋ- 
ਮਣੀ ਸੁਣੈ ਹਨ) (ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ) ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੋਂ ਬੀ) ਅਧਿਕ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ 
ਗਾਏ ਗਏ ਹੋ । ਭਾਂਵ ਗਜਾਨ ਮਿਰਯਾਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮਤਾ ਤੇ ਅਚੱਲ ਉੱਚਤਾ ਵਿਚ ਤੂਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਤੋਂ ਬੀ ਅਧਿਕ ਟੇ ! (ਅ) ਵੇ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਾਮ (ਵੱਡਾ) ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਦੀ ਜੁਰਿਆਈ 
ਦੇ ਗਜਾਨ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ  ਹਨ;ਸਮੁੰਦ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਵਿਚ ਮਿਰਯਾਦਾ ਦੀ ਅਵਧੀ ਵੇਖ 

ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਹਨ । “ਸੋਹਣੇ ਚੰਦ ਤ ਸੁਹਣੇ ਗਿਣੇ ਗਏ ਹੈ। “ਸੁੰਦਰ” ਕਵੀ ਦੀ ਛਾਪ ਫੀ 

ਜਾਪਦੀ ਹੈ]ਬਾਣੀ ਰਚਨ ਵਿਚ (ਬਾਨੀ=) ਸਾਰਦਾ ਹੇ ਤੇ ਢਾਨ ਹਰੀ ਚੰਦ ਵਾਂਡੂੰ (ਦੇਂਦੇ 
₹)। (%) ਰਚਨਾ (ਰਚਨ ਵਿਚ ਬਾਨੀ=) ਸ਼ਾਰਦਾ ਤੁੱਲ ਹੋ; ਬਾਣਾਂ (ਵਿਚ ਰਾਮ ਹੈ) ਦਨ 

ਵਿਚ ਹਰੀ ਚੈਦ ਹੋ । ੯ਵਤੇ ਬੈਸ (ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਪ੍ਣਾਲੀ) ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੋ ਆਏ ਹੇ (ਫਿਰ ਆਪ 
ਦੀ) ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਵਿਦਿਤ ਹੈ । "“ਤੇਜ ਦੇ ਸੂਰਜ 2। "“ਪਰਸਰਾਮ (ਜਿਵੇ ਕੁਹਾੜੇ ਫੜਨ ਵਿਚ 
ੜਿਵੇਂ ਆਪ) ਤਲਵਾਰ (ਫੜਨ ਵਿਚ ਸਿੱਧ) ਹੋ। ਕਾਮ ਫਰਗੇ ਸੁਹਣੇ ਹਰਨ ਵਰਗੇ 

ਚੇਚਲ (ਆਪ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹਨ) ਗਟੜ (ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇੱਲੇ (ਤਾਂ ਘੋੜਿਆਂ 

ਨੂੰ। ਔੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਵੇਖੇਗਾ । “ਕੰਹੇਣ ਨੂੰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੱਫਕੇ ਮਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹਰਉਂਦੇ ਹਨ; 
-ਦੜ ਵਿਚ ਪੁਲ ਨੂੰ ਪਲ ਵਿਚ ਦੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 



ਮੂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ / __ (੫੭੨੪) ਫੁਤ ੫। ਅੰ ੫੧__ 

ਰਵਿ ਰਬ ਚਵਤਿ ਉਤਰ ਜਾਂਤਿ ਯਾਂਹੀ ਲੀਏ ਮੇਰੇ ਏਕ ਏ.ਅਨੰਕ 

ਸਾਜਨ ਸਮੇਤ ਹੈਂ” । ਐਸੇ ਬਾਜੀ ਦੇਖੀਐ ਨਾਂ ਕਹੂੰ ਤੀਨ ਭਵਨ ਮੈਂ 

ਕਵਿਨਿ ਕੋ ਜੈਮੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇਤਿ ਹੈਂ॥੩੨॥ ਸ੍ਰੈਯ॥ ਹੂਰਨਿ ਕੌ ਨਰ 

ਸੂਰ ਮਿਲੋ ਬਰ,ਚੌਸਠ ਜੋਗਨਿ ਸੈਨ ਅਘਾਈ”। ਦੇਤਿ ਅਸੀਸ ਸਬੈ ਮ
ਿਲਿ 

ਜੈਝਕ'; ਗੀਯੰਨ ਤੋਂ ਰਣਭੂਮ ਸੁਹਾਈ“। ਛਾਡਿ ਸੁਹਾਗ ਲੀਏ ਬਿਧਵਾ 

ਇਕ ਬੈਂਰਨ ਕੀ ਤਿਯ ਕੋ ਦੁਖਤਾਈ' । ਖੱਗ ਗਹੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੋਹਰਿ 

ਨਾਰਦ ਕੇ ਘਰ ਹੋਤਿ ਵਧਾਈ” ॥ ੩੩॥ ਕਬਿੱਤ ॥ ਆਵਤਿ ਨ ਤੀਰ ਤੀਰ, 

ਮਾਨ ਨ ਕਮਾਨ ਕਰੇ'; ਗੋਲਨ ਕੀ ਰ੍ਰੀਦ ਦੂੰਦ ਬੂੰਦ ਮਨੋ ਬਾਰ ਹੈੱ। ਛੀਨ 

ਬਰਛੀਨ ਲੋਯ, ਸੈਹਬੀ ਹੈ ਕੋ ਟਿਕ;ਕੰਟਾਰਨ ਕੌ ਬੀਰ ਅਤਿ ਬੈਠੀ ਬਰ- 

ਢਾਰ ਹੈ।ਛੁਰੀ ਨ ਛੁਹਤਿ;ਗੁਰਜਨ ਹੂੰਕੀ ਗੁਰਜ ਨ”';ਬਰ ਤਬਰਨਨ ਕੌ 

ਨਿਵਾਰਤਿ ਨਿਹਾਰ ਹੈ” । ਸੈਨਾ ਅਰ ਘਾ ਕੀਏ, ਕਹਾਂ ਕਹੂੰ ਸੂਹਾ ਕੀ 

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਕਰ ਐਸੀ ਬਾਂਕੀ ਤਰਵਾਰ ਹੈਂ%॥੩੪॥ ਨਿਕਸਤਿ ਮਕਾਨ 

੧ ਰਜ (ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ) ਰਬ ਤੇ (ਦਿਟੇ) ਚੜ੍ਹਕੇ ਰਾਤੀਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ?ਰੇ ਪਾਸ 

(ਜਸੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਥ) ਇਕੋ ਹੈ ਪਰ ਗੁਦੂ ਜੀ ਪਾਸ ਸੈੱਸੇ (ਰਬ) ਸਾਜੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ 

ਹੈਨ । “ਵੰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਐਨੇ ਘੋੜੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਬੀਦੇ ਜੇਸੇ ਘੋੜੇ ਕਿ ..ਫੂ ਜੀ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ 

ਦੇਂਦੇ ਹਨ । <ਹੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰ ਮਰਦ ਵਰ ਖ਼ਿਲ ਗਏ, ਚੌਹਠ ਜੋਗਣੀਆਂ ਦਲਾਂ ਟੱਜ ਗਈ । 

੪ਸਾਰੇ ਗਿਦੜ ਮਿਲਕੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦੰਦ ਹਨ । “ਗਿੱਗ ਨਾਲ ਰਣਦੂਮੀ £ਹਾ ਗਈ । 4(ਜਿ.)
 

ਤਰ ਬਿਧਵਾਪਨ ਲੈਣਾ ਪਉ ਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ 

ਵਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । (%) ਜਿਨਾਂ ? ਸੁਹਾਗ (ਦਾ ਵੇਸ) ਫੁੱਡਕੇ ਵਿਧਵਾ (ਦਾ ₹ਸ) ਨੈਣਾ ਹੈ । 

ਰੂ ਰੋਇੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦ >ੱਬ ਤਲਵਾਰ ਪਕੜਦਿਆਂ ਨਾਰਦ ਦੇ ਘਰ- ਛਧਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 

(ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਵਹੁਫੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਲਹਾ ਹੈ) । "ਤੀਰ ਨੇਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਮਾਨ ਮਾਨ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ । <ਟੈਗ ਵਿਚ ਹੌਲੀਆਂ ਦੀ ਦਛਾੜ ਮਾਨੋ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਹਨ । [ਵ= 

ਇਕੱਠ ਭਾਵ ਬੁਛੜ । (ਅਤ ਰ੍ਰੀਜ । ਊਦ=ਦੰਦ=ਦੰਗ]। "?ਬਰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਛੀਨ ਕਰ ਦੋਂ 

ਹੈ, ਅਥਵਾ ਖੂੰਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ । ਸੈਹਥੀ ਨੂੰ ਕੀ ਫਿਕਾਉ (ਹੂ “ਸਕਦਾ ਹੈ) ੰ ਕਤੇ ਬੀਰਾਂ ਦੀਆਂ 

ਕਫਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪਣ ਲਈ (ਤਯਾਰ) ਏਠੀ ਹੈ , ਚੱਕਣ ਵਾਲ), ਬੇੱਖਣ ਫਾਨੀ ] । 

੧੧੬ ਰੀ (2₹)ਨਹੀਂ ਛੁ ਹੰਦੀ, ਗੁਰਜਾਂ ਦਾ ਬੀ ਏਏ (ਗੂਟੇਜ#ਨ=) ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਰਟਿੰਦੀ । 

੧੨ਊਰ ਕੂਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਦ ਸੱਟਦੀ ਦਖੀਦੀ ਹੈ, [ਫਾ:, ਤਬਰ=ਕੁਹਾੜਾ ] । “ਬਗੁਟੂ ਗੋਇੰਢ 

ਤਉ ਆ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਟੈਰੀ ਦੀਮੈਨਾ ਘਝੋੇ 

੍ ਕਰ ਵਿੱਤ ਦੀ ਟੋਰ ) ਮੈ ਕੀ ਕਹਾਂ । [ਸੂਹਖ=ਕੁਹਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ, 

ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ] । #ਪਾ:-ਡਫ੍ਨਨ ਮੈਂ 



ਸਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੫2੨੫) ਚਿਤੁ ੫ । ਅੰਸੂ ੫੨. 

ਤੈ ਹੀ ਛਟਾ ਘਨ ਮਜਾਨ” ਤੈਂ ਹੀ, ਕਾਲ ਜੀਹ ਲਹਿ ਲਹਿ ਹੋਇ ਰਹੀ 
ਹਲਿ ਹਲਿ' । ਲਾਰੈ ਅਰਿ ਗਰ ਗੇਰੈ ਧਰ ਪਰ ਧਰ ਸਿਰ, ਧਰਤਿ_ਨ 
ਧੀਰ ਚਾਰੋਂ ਚਕਿ ਪਰੈ ਚਲਿ ਚਲਿ”। ਕੌਨ ਰਹੈ ਠਾਂਢੋ ਸਰੀ ਗੁਬਿੰਦ ਸਿੰਘ! 
ਆਪ ਆਗੇ ਜਲ ਬਲ ਉਥਲ ਪਥਲ ਹੋਇ ਥਲਿ ਬਲਿ”। ਭਾਜੈ ਬਿਨ 
ਵਰ, ਨੇਰ ਕਰੈਂ ਨ 8੩੪ ਸਿੰਘ, ਹੇਰਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਮ ਸ਼ੇਰ ਤੇਰੀ" ਪਲ 
ਪਲ] ॥ ੩੫ ॥ ਇਤਿ ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੁਰਜ ਗ੍ਰਿੰਏ ਪੰਚਮ ਰਤੇ ਕਵ/ਯਨਿ ਕੇ ਕਬਿੱਤ 
ਬਰ:.ਨੈ ਨਾਮ ਏਕ ਪੰਚਾਸਤੀ ੰ£ ॥ ੫੧ ॥ __੫੨, [ਕਵੀਆੰ ਦੇ ਕਬਿੱਤ] / ਰਿ 
॥ਦੋਹਰਾ॥ਬਾਵਨ ਕਵੀ“ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰ ਰਹਿਤ ਸਦਾ ਹੀ ਪਾਸ । ਆਵੈ ਜਾਹਿ 
ਅਨੇਕ ਹੀ, ਕਹਿ ਜਸ;ਲੇਂ ਧਨ ਰਾਸ ॥੧॥ ਤਿਨ ਕਵੀਅਨਿ ਬਾਨੀ ਰਚੀ 
ਲਿਖਿ ਕਾਗਦ ਤੁਲਵਾਇ । ਨੇ ਮਣ ਹੋਏ ਤੋਲ ਮਹਿ ਸੂਖਮ ਲਿਖਤ 
ਲਿਖਾਇ ॥ ੨॥ ਓਵਿੱਦਕਾਧਰ? ਤਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਨਾਮ ਧਰਯੋ ਕਰਿ ਪ੍ਰੀਤ । 
-ਨਾਨਾ ਬਿਧਿ ਕਵਿਤਾ ਰਚੀ ਰਖਿ ਰਖਿ ਨੰ ਰਸ ਰੀਤਿ$ ॥੩॥ ਮਚਜੋ ਜੈਗ 
ਗੁਰ ਸੈਗ ਬਡ ਰਹਜੋ ਰ੍ਰੰਥ ਸੇ ਬੀਚ” । ਨਿਕਸੇ ਆਨੰਦ ਪੁਰਿ ਤਜਜੋਪ੍ਰ 
ਲੂਟੜੋ ਪੁਨ ਮਿਲਿ ਨੀਚ'॥ ੪॥ ਪ੍ਰਥਕ ਪਥਕ ਪੱਤ੍ਰੋ ਹੁਤੇ ਲੁਟ੧ੋ ਸੁ ਹਥ 
ਬਖੇਰ੧ ਇਕ ਬਲ ਰਹਯੋ ਨ, ਇਮ ਗਯੋ ਜਿਸ ਤੇ ਮਿਲਜਯੋ ਨ ਢੇਰ ॥੫॥ 
ਬਾਜ਼ਠ ਪੱਤ੍ਰੋ ਕਹੂੰ ਤੇ ਰਹੇ ਅਨੰਦਪਰਿ ਮਾਂਹਿ/ਤਿਨ ਤੋਂ ਲਿਖੇ ਕਬਿੱਤਇਹੁ 
ਗੁਰ ਜਸੁ ਬਰਨਯੋ ਜਾਂਹਿ ॥੬॥ ਕਿਤਿਕ ਲਿਖੋਂ ਆਗੇ ਅੰਵਰ ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੋਤ੧ 

'ਮਯਾਨ ਵਿਦੋਂ' ਸਉ ਨਿਕਲਦੀਹੈ ਜਿ“ ਬਿਜਲੀ ਝੱਦਲਾਂ ਵਿੱ ਦੇ';;ਅਥਵਾ)ਕਾਲਦੀ ਜੀਭਹਲ 

`ਹਲਕੇ ਲਹਿ ਲਹਿ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । [ਮਜਾਨ=ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਖੋਲ । ਮਯਾਨ=ਵਿੱਚੋਂ' |। “ਲਗਦੀ 
ਹੈ ਜਦ ਵੈਰੀ ਦੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੇਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਧੜ ਤੇ ਸਿਰ ਨੂੰ, (ਵੈਰੀ ਫਿਰ) ਧੀਰਜ 
ਨਹੀਂ ਧਾਰਦਾ, ਚਹੁੰ ਚੇਕਾਂ ਵਿਚ ਹਲਚਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ ਭੱਜ ਉਠਨੇ ਹਨ) । ਜਲ ਦੇ 
ਥਾਉ ਉਲਦ ਕੇ ਬਲ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਬਲ ਸਨ ਓਹ ਪਥਲ (ਪਯ--੩੦=ਪਾਣੀ-ਦ ਬਲ) ਹੋ 
ਗਏ । ੧(ਕਵੀ) ਮੈਟੋਖ ਇਿੰਘ ਜੀ (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਕਿ ਵੈਰੀ ਭੱਜਦੇ ਹਨ ਛੇਤੀ, ਨੇੜੇ ਨ; ਢੁੱਕਦੇ, 
ਤੇਰੀ ਸਰ ਵਰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂ ਪਲ ਪਲ ਵਿਚ ਵੇਖਨੇ । (ਅ) ਪਲ ਪਲ ਕਰਦੀ=ਲਿਸ਼ਕਦੀ। 
ਪਬੁਵੈਜਾ ਕਵੀ । $ਬਰੀਕ । '(ਅਟੰਦ ਪੁਰ ਦੇ) ਵਿਚ । 'ਨੀਚਾਂ ਨੇ । ੯ਬਿਖਰ ਗਿਆਂ । 

. #ਪਾ:-ਸੜਾਨ । 1੫੮=ੇਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਤੇਰੀ ਸਮ ਫ਼ੇਰ । ਇਹ 
ਗਵਿੱਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 2. ਆਪਣੇ ਗਰਬ ਰੀਜਨੀ ਣੀਲ ਸੂਰੀ ਜਪੁਜੀ ਦੇ ਮੰਗਲ: ' ਚਰਨ 
ਵਿਚ ਬੀ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਉਪਾ:-ਨੀਤ । - ਗ੍ਰਪਾ-ਆਨੰਦਪੁਰਾ ? । 



ਸ਼ ੧੪ <ਤਾਪ ਸਰਜ । ( ੫੭੨੬ ) ਚਿਤੂ ੫ । ਅੱਸੂ ੫੨. 

ਚਿਤ ਲਾਇ। ਗੁਰਜਸ ਤੈ ਉਚਟਹੁ ਨਹੀਂ” ਚਤੁਰ ਪਦਾਰਥ ਦਾਇ' ॥੭॥ 
ਕਬਿੱਤ ॥ ਅਨੰਦ ਦਾ ਵਾਜਾ ਨਿਤ ਵੱਜਦਾ ਅਨੰਦਪੁਟਿ, ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਸੁਧਿ 
ਭੁੱਲਦੀਏ ਨਰਨਾਹ ਦੀ। ਭੋਂ ਭਯਾ ਬਿਭੀਛਟੇ ਨੂੰ ਲੈਕਾਗੜ ਵੱਸਣੇ ਦਾ; 
-ਫੇਰ ਅਸਵਾਰੀ ਆਂਵਦੀ ਏ ਮਹਾਂਬਾਹੁ ਦੀ“-। ਬਲ ਛਡ ਬਲਿ“ ਜਾਇ 

ਛਪਿਆ ਪਤਾਲ ਬਿਚ; ਫਤੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੈਂਦੇ ਦ੍ਰਾਰ ਦਰਗਾਹ ਦੀ“। 

ਸਵਣ ਨ ਦੇਂਦੀ ਸੁਖ ਦੁੱਜਣਾ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਨੌਬਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਘ ਗੁਰੂ 
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ॥ ੮ ॥ ਊਪਰ ਨਰੇਸ਼ ਹੂੰ ਕੀ, ਹੋਹਿ ਸ਼ੁਭ ਬੇਸ਼ ਹੂੰਕੀ, ਕਾਸ਼- 
ਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਹੂੰ ਕੀ ਭਰੀ ਆਨ ਧਾਮਰੀਂ'। ਬੁਨੀ ਕਾਰੀਗਰਭਾਰੀ,ਕਰੀਯੂਬ 

ਗੁਲਕਾਰੀ,ਪਹਿਰੇ' ਭਿਖਾਰੀ; ਮੋਲ ਪਾਵੈਂ ਲਾਖਦਾਮਰੀ'।ਸੀਤ ਟੂੰਕੋ ਜੀਤ 

ਲੋਤਿ,ਐਸੀ ਸ਼ੋਭਾਦੇਹ ਦੇਤਿਮੰਗਲ ਸੁਕਬਿ ਜਜੋਂਕਨ੍ਰੱਯਾ ਜੀ ਕੋਕਾਮਰੀ'। 
, ਸਤ, ਪੀਰੀ#, ਲਾਲ; ਜ਼ਰਦ; ਸਬਜ਼. ਚੋਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ 

ਐਸੀ ਦੇਤਿ_ਮੌਜ ਪਾਮਰੀ' ॥ ੯ ॥ ਚਢਤਿ ਹੀ ਬਾਜੀ ਚਵਯੋ ਗਾਢੇ ਗਵ 
“ਗੁਰ ਯਸ਼ (ਦੇ ਮੁਣਦਿਆਂ) ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੋ । “ਜੇ ( ਜਸ ) ਕਿ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ । 

ਥਰਸ਼ੰਜਆੰ ਦੀ ਟੋਸ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਂਬਿਭੀਛਣ ਨੂੰ ਲੰਕਾ ਗੜ੍ਹ ਵੱਸਣ ਦਾ ਭੈ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 
ਮਹਾਂਬਾਹੂ ਜੀ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਵੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਭਾਵ, ਕਿ ਔੱਗੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਕੱਢਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ 

ਗਏ ਸਨ, ਦੁਣ ਮਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਢਕੇ ਕਿਸੇ ਟੌਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ [ ਮਹਾਂਬਾਹੂ=ਨੀਮੀਆਂ 

ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੇ । ਗੁਟੂ ਗੋਵਿੰਦ ਸੰਘ ਜੀ, ਦੇਖੇ ਮਕ ੧੦ ਇ? ਆ ਦਾ।। ( ਅ) ਮਹਾਂਬਾਟੂ ਦਾ 

ਅਰਥ ਬ੮ਤੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ “ਰਾਵਣ” ਬੀ ਲਾਉਂ ਦੇ ਹਨ । ਪਰੰਤੂ ਇਕ ਤਾਂ ਰਾਵਣ 

ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਦੇਣੀ ਅਯੋਗ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬਿਭੀਛਣ ਨੂੰ ਕਵੀ “ਦੁਜਨਾਂ” ਵਿਚ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਕਵੀ ਉਸ ਦੇ ਰਾਖਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਾ ਭ੍ਰਾਤ ਦਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ੯ਜਨਾਂ ਵਿਚ ਰਿਣ 

ਰਿਹਾ ਹੋ । “ਬਲਿ ਰਾਜਾ ਬਲ ਫੱਡਕੇ । #ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਮਿਲੀ ਫਤਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਸ 

(ਗੁਰੂ ਜੀ) ੨ ਦ੍ਰਾਰ ਤੇ ਹੈ ।”ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ (ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆ) ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਉਪਰ ਲੈਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ( ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਬੀ ) ਦਗੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ; ਘਰ ਵਿਚ 

(ਮੰਗਾਕੇ) ਭਰ ਟੱਖੀਆਂ ਹਨ । 'ਡਾਰੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ; ਉਪਰ ਦੌਗੇ ਫੁਲਾਂ 

ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਟੋਈ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪੱਯੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਵੇ, (ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ) ਭਿਖਾਰੀ ਪਹਿਨ ਰਹੇ 

ਹਨ। (ਅ) ਜੇ ਭਿਖਾਰ। ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ । <ਮਾਨੋ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਕੈਬਲੀ ਹੈ । 

੧5ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੀਆਂ ਪਾਮਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ । ਹਿੰ:; ਪਾਮਰੀ=ਦੁ ਪੱਟਾਂ । ਮਸ: 'ਪ੍ਰਾਵਾਰ:#= 

ਉਪਰਲਾ ਕਪੜ ਯਾ ਚੋਗਾ । ਇਸ ਕਬਿੱਤ ਵਿਚ ਜੇ ਵਜਾਖਜਾ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ੨ ਸ੫ਸ਼ਫ ਹੈ 

ਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਸਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਾਮੇਵਾਰ ਉਣੀ ਹੋਈ ਗੁਲਕਾਰੀ ਦੇ ਬਲ 

ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਇਸ ਵੰਦ ਵਿਚ ਪਾਮਰੀ ਨੂੰ ਉਪਮਾ ਕੰਬਲੀ ਨਾਲ ਦਿਤੀ ਹੈ ਵਿਸ 

ਵਾਸਤੇ 'ਉਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕਪੜਾ=ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਹੀ ਠੀਕ ਭਾਵ ਹੈ] । #ਪਟ-ਪੀਠੀ । 



ਸਹ ਗੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਦਜ । ( ੫੭੨੭ ) ਰਿਤੁ ੫ । ਅਸੂ ੫੨. 

ਝਾਹਬੇ ਕੋ,ਦਾਹਿਬੇ ਕੋ ਦੁੱਖ ਰੀੜੈ ਬਰ ਜਜੋਂ ਭਵਾਨੀਕੌ''ਆਵਤ ਹੀ ਦਾਢੀ 
ਛਾਤੀ ਦਾਵੀ ਛਿਤ ਪਾਲਨਿ ਕੀ ਰਜ ਕੇ ਕਰੱਯਾ ਉਨ ਹੀ ਕੀ ਰਜਧਾਨੀ 
ਕੋਦਂ'। ਮਹਾਂਬਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਰਥ ਜਿਉ' ਭਾਰਬ ਕੋ ਜੀਤ 
ਲੋਤਿ ਬਸੁਧਾ ਬਿਰਾਨੀ ਕੋ। ਪਾਗ ਹੈ ਕੋ ਬਾਂਧਬੋ ਕਛੰਕ ਦਿਨ ਪਾਛੇ ਸੀਖਜੋ 
ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੁ ਸੀਖਜੋ ਸਿੰਘ੍ਬਾਂਧਿਬੋਕ੍ਰਿਪਾਨੀ ਕੋ'॥੧੦॥ ਜਾਚੇ ਧੁ ਪਾਯੋ ਹੈ 
ਅਮਰਪਦ ਸੁਰਲੋਕ, ਨਾਮਾਂ ਜੂ ਕੇ ਜਾਚੇ ਦੀਓ ਦੋਹਰਾ ਵਿਰਾਇਂ ਜੀ“। 
ਬਿਪਦਾ ਮੈਂ ਲੈਕਾ ਦੀਨੀ ਜਾਚੇ ਤੋਂ ਬਿਭੀਖਨ ਕੋ, ਮੰਗਲ ਸੁ ਕਬਿ ਜਾਚੋਂ 

_ ਮੰਗਲ ਸੁਨਾਇ ਜੀ0ਦੋਪਤੀ ਨਗਨ ਹੋਤਿ$ਜਾਚਜੋ ਸਭਾ ਮਾਂਹਿ ਠਾਂਢੋ; 
ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆੰ ਹੀ (੫) ਤਕੜੇ ਕਿਕ੍ਰੋ ਦੇ (ਫਤਹ) ਕਰਨ ਦੀ .ਚਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ; (ਜਗਤ 
ਦੇ) ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਉਹ ਐਂਉ' ਰੀਬਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇ ਸ਼ਿਵ । ਭਾਵ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁਖ ਦੂਰ 
ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਲਯਾਨ ਸਰੂਪ ਹੈ [ ਭਵਾਨੀ ਕੋ ਬਰ=ਪਾਰਬਤੀ ਦੇ ਪਤੀ=ਇਵਜੀ । ਸ਼ਿਵ= 
ਕਲਯਾਨ ਸਟੂਪ॥ “ਦਾੜ੍ਹੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਸਾੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਰਾਜ- 
ਧਾਨੀ ਨੂੰ (ਰਜ=) ਧੂੜ ਕਰਦਾ ਹੈ । 5ਲੀਮੇ ਫੁਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਇੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ( ਦੇ ਸਿੰਘ ) 
ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਉ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਭਾਰਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ । ਪਗ 

ਬੰਨ੍ਹਣ ਤਾਂ ਨੰਘ (ਬੱਚਾ) ਕੁਛ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ :'ਰ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਬੈਨ੍ਹਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਦਾ 
ਹੈ। “(ਆਪ ਤੋਂ) ਧੂ ਨੇ ਮੰਗਕੇ ਸੁਰ ਲੋਕ ਵਿਚ ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਪਾਈ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇਵ ਦੇ ਜਾਚਣ 
ਨਾਲ _(ਆਪ ਨੇ ' ਓਸ ਦਾ) ਦੇਹੁਰਾ ਫੇਰ ਦਿਤਾ । #ਬਿਭੀਖਣ ਬਿਪਤਾ ਢੰ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਤੇ 
(ਆਪ ਨੇ) ਲੰਕਾ ਦਿਤੀ ਪਰ ਨੰਗਲ ਕਵਿ ਇਹ ਜਾਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂ ਸਦਾ ਆਪ ਦੇ ਮੰਗਲ 
ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂ । 

ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ੬੨ ਪਤਰਿਆਂ ਵਿਚੋ' ਦੁਣਕੇ ਘੋੜੇ ਜ ਕਬਿੱਤ ਦਿੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । 
_ ਸਾਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੂੜਿਆ ਲੱਗਣੀ ਕਠਨ ਹੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 

ਕੋਈ ਸਧਾਰਣ ਕਬਿੱਤ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਅਕਾਰਣ ਦ੍ਰੇਹ ਕਰਨ 
ਤੇ ਦੁਖ ਦੇਣ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਪਰ ਵੈਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇੰਘਾਂ ਦੇ ਭੈ ਛਾਉਣ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੇ ਨਿੰਘਾਂ 
ਦੀ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਾ ਹਾਲ ਇਸ ਕਬਿੱਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਵਿ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 

ਇਹ ਪਢ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਬਿੱਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਿੰਘਾੰ ਦਾ ਵਰਣਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ । ___ 3:ਇਏ ਮੰਗਲ ਕਵੀ “ਗੁਰੂ ਕੀਰਤੀ! ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗ 

ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਵਿ ਮੰਗਲ ਨੇ ਮਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਲ ਪਰਬ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 
ਕੀਤਾ ਜੋ ਸੈਮਤ ੧੭੫੩ ਵੈ ਸਾਖ ਤ੍ਰੈਦਸ਼ੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਕਿਆ, ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਇਸ ਪਰ ਮੈਂ (ਅਰਬ ਖਰਬ) ਅਤਤੰਤ ਧਨ ਪਾਇਆ । ਇਹ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੀ ਓਬੇ ਲਿਖੀ 
ਹੈ-ਜੋ ਲੋ ਧਰਨ ਅਕਾਸ਼ ਗਿਰ ਚੈਦ ਸੂਰ ਸੁਰਇੰਦ । ਤੇ ਲੌ ਚਿਰ ਜੀਵੇ ਜਗਤ ਸਾਹਿਬ _ ਗੁਰ 
ਗੋਬਿੰਦ । [ਦੇਖੋ ਪਫਿਆਲਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਨੰ ੧ ਦ। ਅੰਕ ੧੧]। ਕ੍ਰੰਪਾ:-ਹੋਨਿ ! 



ਮਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੭੨੮ ) ਚਿਤੁ ੫ । ਅੰਸੂ ੫੨. 

ਅੰਬਰ ਲੋ ਅੰਬਰ ਮਹੀ ਪੈ ਰਹੇ ਛਾਇ ਜੀ' । ਐਸੋ ਦਾਨ ਦੈਬੋ ਕੌਨ ਕੋਊ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਔਰ ਕਉ ਨ ਜਾਚੀਏ ਬਿਨਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਇ ਜੀ ॥੧੧॥ 
ਅਸੁਰ ਬੇ ਕੋ ਸੁਰਪਤਿ ਪਾਰਿਬੇ ਕੋ, ਭਗਤ ਉਧਾਰਿਬੇ ਕੋ ਮੁਕਤਿ 
ਕੀ ਜਰੀ ਹੈਂ” । ਅਰਿ ਦਲ ਭੈਜਿਬੇ ਕੋ,ਗਾੜ੍ਹੇ ਗੜ ਗੈਜਿਬੇ ਕੋ ਸਭਿ ਸੁਖ 
'ਸੈਜਿਬੇ ਕੋ ਮਹਾਂ ਸੁਖ ਭਰੀ ਹੈ । ਕਰਤਿ ਕਲੋਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਕਰ 
ਮਾਂਹਿ ਢੱਕ ਸਾਥ ਹੂੰ ਤੇ ਮਾਰਿਬੇ ਕੀ ਬਿਧ ਪਰੀ ਗਫਤੇ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਯਹਿ 
ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹੂੰ ਕੀ ਤਬਿ ਹੁਤੀ ਗਦਾ ਅਬਿਂ ਸ਼ਯਾਮ ਰੈਗ ਛਰੀ ਹੈਓ ॥੧੨॥ 
ਕੌਜ ਕੁੰਜ ਗਲਿਨਿ ਬਜਾਈ ਬਨ ਬਾਂਸਰੀ ਸ਼ੀ” ਉਨਹੀ ਕੇ ਸਗ ਸੋਈ 
ਸਾਰਦਾ ਕਹਤਿ ਹੈ । ਜਮਨਾ ਕੇ ਤਟ ਬੈਸੀ ਬਟ ਕੇ ਨਿਕਟ ਸੋਈ ਤਟ 
ਸਤਦੁੱਦ ਆਨਿ ਸਾਹਿਬੀ ਕਰਤਿ ਹੈ“ ਦੇਖੋ ਕੂਪ ਭੂਪਨਿ ਕੇ ਭੂਮ ਕੇ ਭਗਤ 
ਲੋਗੋ, ਭਾਗ ਯਾ ਛਰੀ ਕੇ ਮੋ ਸੋਂ ਕਹਿਬੇ ਬਨਤਿ ਹੈਂ “ਕਾਨ ਹਰੈ ਕੈ ਔਤਰਜੋ 
ਤੋ ਮੁੱਖ ਹੀ ਰਹੱਤਿ ਲਾਗੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਹ੍ਰੋ ਔਤਰਮੋ ਤੋ ਹਾਥ ਹੀ ਰਹਿਤ ਹੈ 
॥੧੬॥ ਕਬਿੱਤ ॥ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਅਵਤਾਰ ਆਨਿ ਲੀਨਿ ਆਪ, ਜਾਂਕੇ ਦਰ- _ 
ਬਾਰ ਮਨ ਚਿਤਵੈ ਸੋ ਪਾਈਏ। ਘਟਿ ਘਟਿ ਬਾਸੀ,ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਨਾਮ ਜਾਂਕੋ 
ਜਗ, ਕਰਤਾ ਕਰਨਹਾਰ ਸੋਈ ਦਿਖਰਾਈਏ'"। ਨੌਮੇ ਗੁਰ ਨੰਦ ਜਗ ` 
ਬਦ, ਤੋਗ ਤਯਾਗ ਪੂਰੇ" ਮੰਗਲ ਸੁ ਕਬਿ ਕਹਿ ਮੰਗਲ ਸਬਾਈਏ””ਂ । 
੧ਅਕਾਸ਼ ਤਕ ਕਪੜੇ (ਆਪਦੇ ਬਖਸ਼ੋ)ਪ੍ਰਿਬ੍ਰ ਤੇ ਛਾ ਗੱਏ। ₹ੱਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ'ਪੱਡੇ ਕਿਲੇ ਤੋੜਨੇ 
ਨੂ । “ਕੱਲੇ ਕਰਨ ਲਈ । “ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਦੇਕ਼ ਵਲ ਹੈ ਕਿ ਓਸ ਦੇਕ੍ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਗਦਾ ਦੀ 

ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਇਹ ਛੜੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਥਿ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ 
ਰੂਪ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । $ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਟੈਗ ਦੀ ਸੋਫੀ ਹੈ । ਬਿੰਦਾ) ਬਨ ਦੀ ਕੁੰਜ 

ਕੌਜ ਤੋ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਬਾਂਸਰੀ ਬਾਈ ਸੀ । ਸਰਦਾ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੋ 

(ਬਾਂਸਰੀ) ਹੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ (ਛੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ) । ੯ਜਮਨਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜੋ ਬਟ ਹੈ 

(ਓਥੇ ਜੋ) ਬੈਸੀ (ਬਜਾਉਂਦਾ ਸੀ) ਉਹੋ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਕੇ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । 

(ਅ) ਤੈਜੀ ਬੈਫ ਦੇ ਨੇੜੇ (ਜੋ ਵਿਚਰਦਾ ਸੀ)ਉਹ ਹੁਣ” "“ਹੇ(ਸਿੰਘਾਸਣ > ਵਿਰਾਜੇ)ਰਾਜਿਆਂ 

ਦੇ ਗਾਜੇ (ਗੁਰੂ ਜੀ !) ਤੇ ਹੇ ਪਿ੍ਥਵੀ ( ਤੇ ਏਠੇ) ਭਗਤ ਜਨੋ (ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ) ਦੇਖੋ ਇਸ ਛੜੀ 

ਦੇ ਭਾਗ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਹੀ ਬਣੇਂ ਹਨ । "ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਰਚਨਹਾਂਰ ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ 

ਹੈ । "੧ਨਾਵੇ' ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤ੍ ? ਜਗਤ ਦੇ ਬਦਨ ਕਰਨੇ ਯੋਗ ?ਜ਼| ( ਵਾਟੁਣ ਤੇ ਮਾਯਾ ) 
` ਤਿਆਗਨ ਵਿਚ ਪੁਰੇ । ਮੰਗਲ ਕਵ) ਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਂ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ । [ ਜਾਪਦਾ ਹੈ 

ਕਿ ਮੰਗਲ ਕਢੀ ਕਿਨੇ ਮਿੱਤ੍ਰ ਕਵੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੂਸਾਂ ਨੂੰ 
)ਖੀ ਹੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਏਬੇ ਆ ਜਾਓ]। __ #ਘਾ:=ਟੁਨਾਈਏ । 



_...ੂ ਦੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂਰਜ।____ (੫੭੨੯) _ ਰਿੂ੫। ਸੰ ੫੨. 
ਆਨੰਦ ਕੌ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਇ,ਚਾਹੋ ਜੋ ਅਨੰਦ ਤੋਂ ਅਕੰਦ 
[ਉਚ ॥ ੧੪॥ ਕਬਿੱਤ ॥ ਦਿੱਜਨ ਕੇ ਦਲ, ਜੋਗੀ ਜੈਗਮ ਜਮਾਤ 

ਦੀ ਜਨ ਕਿਤਕ ਹੈਂ”, ਜਗਤ ਮੈਂ' ਜਾਂਹਿ ਕੀ । ਸ਼ੁਭਾ ਸ਼ੁਭ ਲੋਤਿ 
ਦੇੜਿ ਲੱਛਨਕੋ ਲੱਛ ਰੋਜ ਦੇਖਿ ਦੇਖਿਸੁਧਿ ਕੂਲ ਜਾਤਿ ਸੁਰਨਾਹਿ ਕੀ% 
_ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਕੋ ਦਾਨ ਮਾਲਮ ਜਹਾਨ ਭਯੋ) ਭਿੱਛਕ ਕੀਏ ਹੈਂ ਭੂਪ 
ਪਰਵਾਹ ਨ ਕਾਹਿ ਠੀ"। ਬਲਿ; ਬੈਨ, ਇੱਕ੍ਰਮ ਨ ਭੋਜ ਹੂੰ ਮੈਂ ਮੌਜ 
ਜਾਂਕੀ ਏਕ ਮੌਜ ਨਵ ਰੋਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹਿ ਕੀਂ॥੧੫॥ਕਝਿੱਤ।ਰਾਵਨ ਤੇਂ ਛੀਨਿ 
ਦਈ ਬਖਸ਼ ਬਿਭੀਖਣ ਕੋ, ਬਾਵਨ ਹ੍ਰੈ ਬਾਂਧਜੋ ਬਲਿ# ਜਬਿ ਤੁਮ ਚਾਹੀ ਹੈ। 
ਕਬਿ ਚਾਰਮੁਖ ਰਚਜੋ ਬੈਭ ਬੀਚ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੂ ਕੀ ਪੈਜ ਪੂਰਨ 
ਨਿਬਾਹੀ ਹੈ” । ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਬਿੰਦ ਰਾਇ ਚਾਹੋ ਤੁਮ ਸੋਈ ਕਰੋ, ਬੂਬਿ ਦੇਖੋ 
ਬੇਦ ਇਸ ਬਾਂਤ ਕੋ ਉਗਾਹੀ ਹੈਦ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਭਿ ਲੌਗਨਿ ਕੌ 
ਪਾਤਸ਼ਾਹੁ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੋਂ ਪਰ ਸਾਝੀ ਤੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ॥੧੬॥ਕਝਿੱਤ॥ ਭਾਵੈ 
ਜਾਇ ਤੀਰਥ ਕ੍ਰਮਤਿ' ਨੇਤ ਬੈਦ ਹੂੰ ਲੋ, ਭਾਵੈ ਜਾਇ ਕੈਦਰਾਂ ਮੈਂ ਕੈਦ 
ਮੂਲ ਖਾਈਏ ।। ਭਾਵੈਂ ਦੇਹਿ ਦ੍ਰਾਰਕਾ ਦਗਧ ਕਰੇ ਛਾਪੇ ਲਾਇ” ਭਾਵੈਂ 
“ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਾਤਾ ਹਨ ਜੇ ਆਨੰਦ ਦੀ.ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਆਓ । ੧(ਜਿਸਦੇ) 
ਦਰਾਂ ਤੇ ਝ੍ਰਹਮਣਾਂ ਦੇ ਦਲ, ਜੇਗੀ . ਜੈਗਮਾਂ ਦੀਆ. ਜਮਾਤਾਂ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਯਸ਼ ਗਾਇਣ ਵਾਲੇ 
ਹਨ। “ਜਗਤ ਵਿਚ ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੋਭਾ (ਟੌ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ) ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ) 
ਲੈਂਏ ਹਨ (ਯਾਚਕ) ਲੱਖਾਂ ਦ ਲੱਖ ਕਿ ਵੇਖ ਵੇਖਕੇ ਇੰਦੁ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਕੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । “ਜਹਾਨ 
ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । “(ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ) ਬਲਿ, ਬੈਨ, ਬਿੰਕ੍ਮ ਤੇ ਭੋਜ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿਚ ਓਹ 
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ' ਹੈਸੀ, (ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅਜ ਕਲ) ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨੰ ਰੋਜ ਜੈਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹ (ਰੋਜ਼ ਦੀ) ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ £ੰਦੀ ਹੈ [ਨੌ ਰੋਜ=ਸਾਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦਿਨ, 
ਜੋ ਈਰਾਨੀ ਹਿਸਾਬ ਮੂਜਬ ੨੨ ਮਾਰਚ ਤੇ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ । ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨੌ ਰੋਜ਼=ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ 
ਵਰ੍ਹੇ ਰੈਢ ਯਾ ਹਦੀ ਨਸ਼ੀਨੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿਨ] । (ਅ) “ਨਵਾਂ” ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਤੇ ਰੋਜ ਟੋਜ 
ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ! ਇਹ ਅਰਥ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । $ਬਾਵਨ ਅਵਤਾਰ ਹੋਕੇ ਬੱਧਾ ਬਲਿ 
ਰਾਜਾ ਨੂੰ । “੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਥੰਸ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨਰ ਸਿੰਘ ਕਦੋਂ ਰਚਿਆ ਸੀ (ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਨਰ ਇੰਘ ਰੂਪ 
ਧਾਰਕੇ) ਪੂਹਲਾਦ ਦੀ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਨਿਬਾਹੀ ਸੀ । [ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਪਿਉ ਨੇ ਵਰ ਲਿਆਂ ਹੋਇਆ 
ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਰਚਿਆੰ ਵਿੱਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਮਰਾਂ ਸੋ ਨਰਸਿੰਘ ਉਸਦੀ ਰਚਲਾਂ 
ਤੋ ਬਾਹਰ ਸੀ| । “ਵੇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਗਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ. ਤੁਸੀਂ ਚਸਹੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਟੋ । 
€ਫਿਰੀਏ । “ਛਾਪੇ ਲੁਆਕੇ ਦੇਹ ਸਾੜੇ । ਚ 

#ਪਾ:-ਪਰਵਾਹਿ ਨਾਹਿ ਕਾਹਿ ਕੀ । 



ਪਰ ਪਾਪ ਸੂਰਜ। __ _ (੫੭੩੦) ਰਿੰਤੁ ੫। ਸੰਧੂ ੫੨. _ 
ਕਾਸੀ ਮਹਿ ਜਾਇ ਜੁੱਗ ਲੋ ਬਸਾਈਏ%ਭਾਵੈਂ ਪੂਜੋ ਦਹੁਰੇ ਦਿਵਾਲੈ ਸਭਿ 
ਜੱਗ ਹੁੰਕੋ,ਭਾਵੈਂ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਭੇਖ ਮੈਂ ਵਿਰਾਈਏ। ਜੌ ਤੂੰ ਚਾਹੇਂ ਮਨ- 
ਸਾ ਕੌ ਮੰਗਲ ਤੁਰਤ ਫਲ' ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਏਕ ਮੌਜ” ਹੂੰ ਮੈਂ ਪਾਈਏ 
॥੧੭॥ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਾਰ ਪਾਰ, ਵਿੱਚ ਮਹੀ ਮੰਡਲ ਦੇ; ਜੈਂਦਾ" ਜਸ ਦੇਸ਼ 
ਦੋਸ਼ ਸੱਭੇ ਲੋਕ ਗਾਂਵਦੇ । ਸੇਂਵਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਸੇਈ ਹੌਂਦੇ ਨੀ ਹਜ਼ਾਰੀ" ਹੁਣ; 

ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਪਢਿਕੇ ਕਬਿੱਤ ਨੀ ਸੁਨਾਂਵਦੇ । ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਬਰਨ ਖਟ ਦਰ- 

ਸ਼ਨ ਜੈਂਦੇ ਦ੍ਰਾਰ“ਮੰਗਲ ਸੁ ਕਬਿ” ਮਨ ਇੱਛਾ ਫਲ ਪਾਂਵਦੇ । ਵੇਖੀ ਬਲ 
ਵਾਂਰੀ ਕੋਈ ਛਲੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਇਕ ਲੈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਇਕ ਲੋਵਣੇ 
ਆਂਵਦੇ“ ॥੧੮ ॥ ਤੋਂ ਸੈ ਬੈਰ ਬਾਂਧਿ ਬੈਰੀ ਧੀਰ ਨ ਧਰਤਿ ਕਹੂੰ; ਧੋਂ ਸਾ 
ਧੂੰਕਾਰ ਧਰਾਧਰ ਧਸਕੱਤਿ ਹੈਂਏ[ । ਦਲ ਕੇ ਚਲਤਿ ਮਹਿ ਹਾਲਤਿੱ; 
ਹਲਤਿ ਕੋਲ, ਕੂਰਮ ਕਹੱਲ',ਵਨੀਫਨਿ ਨ ਸ਼ਕੱਤਿਹੈਓਪ੍ਰਬਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ 
ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੁ ਗੁਰੂ ਰੋਬਿੰਦ ਜੀ ਤੇਰੇ ਭਯਭੀਤ ਭਾਰੀ ਕੂਪ ਸਸਕੱਤਿ ਹੈਂ"”। 
ਹੋਤਿ ਭੂਮਚਾਲ',ਦਿਗਪਾਲ ਪਾਇਮਾਲ ਹੋਤਿ",; ਹਲਕੇ ਹਹੱਲ ਹਾਥੀ 
ਮਾਥੇ ਮਸਕੱਤਿ ਹੈਂ" ॥ ੧੯॥ ਕਝਿੱਤ ॥ ਮਹਾਂਬਾਹੁ ਬੀਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ 
੧੮ ਮੰਗਲ ਕਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਭਾਵਨੀ ਦਾ ਤੁਰਤ ਫਲ ਚਾ£ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ । ਬਖਸ਼ਿਸ਼ । “ਜਿਸ (ਗੁਰੂ 
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 'ਜੀ) ਦਾ । ਏਭਿਖਾਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਨੀ । “ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ! 
ਵੋਬੀਂ ਮਤਾਂ ਕੋਈ (ਦਾਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ) ਬਲ ਵਾਂਨ੍ਰੀ ਤੁਸਾਨੂੰ ਫਲ ਨਾ ਜਾਵੇਂ (ਕਿਉਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ _ 
ਯਾਚਕ ਇਕ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਏਏ) ਇਕ ਲੋ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਇਕ ਲੋਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ 
ਭਾਵ ਅਨੰਤ ਯਾਚਕ ਹਨ । [ਸੂਚਨਾ=ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਇਕ ਅੰਗ ਕੇਵਲ ਦਾਨ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ 
ਮਾੜ੍ਰ ਦਾ ਲੋਂਣਾ ) । "ਨਾਲ ਪਹਾੜ, ਕੰਬਦੇ ਹਨ ।“ਫੌਜ ਦੇ ਟੁਰਿਆੰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹਿਲਦੀ ਹੈ । 
ਹਿਲਦਾ ਹੈ ਸੂਰ ਤੇ ਕੱਛੂ ਨੂੰ ਘਬਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , | ਕਹੱਲ=ਕਾਹਲ, ਘਬਰਾ । ਨੂਰ ਕੱਛੂ ਤੋਂ 
ਮੁਰਾਦ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ॥ਰ ਕੱਛ ਦੀ ਹੈ|। ੯ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦੇ ਫਨਾਂ ਵਿਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ । 
੧੦ਗਾਰੇ-ਰਸੀ ਸਹਿਕਦੇ ਹਨ । "ਕੁਚਾਲ।""ਂਦਿਗਪਾਲ ਦੁਖੀ ਹੈਦੇ ਹਨ [ਫਾ:, ਪਾਮਾਲ=ਦੁਖੀ, 
ਮੁਸੀਬਤ ਜ਼ਦਹ] 1 "(ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਹਲਾਕਆਂ ਵਿਚ ਭਾਵ) ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਓਹੀ ਦਿਗਪਾਲ) 
ਹਾਬੀ ਡਰੇ ਹੋਏ (ਆਪ ਮਰੇ) ਮੇਏ ਰਗੜਦੇ ਹਨ । (ਅ; ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹਲਕੇ_(ਸਮੁਦਾਇ) 
ਡਰਕੇ ਮੱਥੇ (ਧਰਤੀ ਤੇ) ਰਗੜਦੇ ਹਨ । ”ਪਾ:-ਭਾਵੇ” ਜਾਇ ਦ੍ਰਾਰਕਾਂ ਦਗਧ ਦੇਹ ਕਰੇ ਛਾਪੇ 
ਲਾਇ, ਭਾਵੇ" ਕਾਂ£) ਮਾਹਿ ਜੁੱਗ ਲੌ ਬਸਾਈਏ,। 1੫:-ਧੁੰਦਕਾਰ ੨੮ ਧਰਾ ਥਧਸਕਤ ਹੈਂ । 

ਤਇਨ੍ਹਾਂ ਛੰਦਾਂ ਵਿਚ ਦਿਗਪਾਲਾੰ ਦਾ ਦਹਿਲਨਾ, ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਕੱਛੂ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ 
ਟਿੱਲ ਪੈਣਾ ਬਲ ਤੇ ਬਿਭੀਛਣ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ ਆਦਿਕ ਪ੍ਰਮਿੰਗ ਕਵੀਆਂ 

।ਛਾਲੀ ਫਚ ਦੇਖੇ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਹੇਠ] 



( ੫੭੩੧ ) ਰਿਤੁ ੫। ਅ੧ ੨. 0/ ਗੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । , ੭੩੧) ___ਰਿਤੁ੫।ਅੰਮ ੨, 
ਤਿਹਾਰੇ ਰੋਸ ਬੈਰਿਨਿ ਕੀ ਬਧੂ ਬਨ ਬਨ ਬਿਲਖਾਨੀ ਹੈ”। ਕਰੋ ਨ ਗਵਨ 
ਦੂਲ ਭਵਨ ਕੇ ਭੀਤਰ ਤੇ ਚਢਤੀ ਪਹਾਰ ਨਿਰਾਧਾਰ ਅਕੁਲਾਨੀ ਹੈਂ” । 
ਸੁੰਦਰ ਸਹੋਜਮੁਖੀ“ਦਖੀ ਭਈ ਕੁੱਖ ਪਕਾਸ; ਪਤਿਨਿ ਸੋਂ ਖੀਬੇਂਕਹ/ਮੋਤਨ 
ਸਹਿੰ ਪਾਨੀ ਹੈ। ਚੈਦ ਸੀ ਚਕੋਰ ਜਾਨੈ; ਬਿੰਬ ਸੇ ਸੂਆ ਕੈ ਮਾਨੈ; ਕੋਂਕਲ 
ਸੀ ਕਾਕ, ਨਾਗ ਮੋਰਨ ਕੀ ਮਾਨੀ ਹੈਂ“ ॥ ੨੦ ॥ ਜਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਰਿ 

ਪੂਰਨ ਪੁਹਮਿ ਪਰਿ ਸੋਊ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੋ ਕਰਤਿ ਬਖਾਨ ਹੈਂਮੰਜਨੈ ਚਾਹ 
ਚੱਕ੍ਵੈ ਚਕਿਤਹੋਤਿਹੈਸਰਾਮ ਤੇਉ ਤੋਰੇ ਚਾਹਿਬੇ ਕੇ ਧਾਰਤਿ ਧਿਆਨਹੈਂ?। 
ਜਿਨ ਕੋ ਬਿਜਯ ਪਾਰਾਵਾਰ ਪਾਰ ਦੇਖੀਯਤਿ ਪ੍ਰਬਲ ਪ੍ਰਚੇਡ ਸੁਨੋ ਜ਼ਾਹਰ 
ਜਹਾਨ ਹੈਂ" । ਜਿਨ ਕੌ ਨ ਦਰਬਾਰ ਪਾਯਤਿ ਮਹੀਨਿਕ ਲੋ ਤੋਉ 
ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇਖੇ ਦਰਵਾਨ ਹੈਂ"? ॥੨੧॥ ਕਬਿੱਤ ॥ ਕਰਨ ਸੇ ਦਾਤਾ ਹੋ; 

ਦੁਖੀ ਹਨ। “(ਜਿਨ੍ਹਾਂ ? ਕਦੇ)ਭੁੱਲਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਓਹ ੮ਣ 
ਇਕੱਲਿਆਂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਬਿਆਕੁਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ( ਅ) ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਟੇ 
ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਓਹ ਪਹਾੜਾਂ ? ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਘਬਰ ਉਠਣਗੀਆਂ । 
ਬਕਵਲਮੁਖੀ । ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਆਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਮਬਦੀਆਂ ਹਨ [ ਜੌਹਰੀ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਆਬ ਨੂੰ 
ਪਾਣੀ ਬੀ ਆਖਦੇ ਹਨ] । “ਚਕੋਰ ਉਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ) ਦਦ ਪਿਆ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੋਤਾ ਹੋਠਾਂ 
ਨੂੰ ਕੁੰਦਰੂ ਫਲ ਤੇ ਕਾਂ (ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਟ' ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ) ਕੋਇਲ 2 ਮੋਰ (ਉਹ ਦੀ ਗੁਤ ਨੂੰ) 
ਨਾਗਨੀ ਸਮਬਰਹੇ ਹਨ (ਨੋਸੀਆਂ ਮੁਂਦਰ ਹਨ) । “ਪ੍ਰਿਥਵੀ । “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ( ਰਿਖੀਆੰ ਮੁਨੀਆੰ 
ਸਿੱਧਾਂ) ਨੂੰ ਚੇਕ਼ੂਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਦੇਖਕੇ ਚੱਲ੍ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹ₹, ਓਹ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਧਿਆਨ 

ਧਾਰਦੇ ਹਨ । "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਤਹ ਸਮੁੱਦਟੋ' ਪਾਰ ਦੇਖੀਦੀ ਹੈ ਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਤੇਜ ਜਗਤ 
ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ । [ਪਾਰਾਵਾਰ=ਸਮੁੰਦਰ | । ੯ਜਿਨ੍ਹਾਂ (ਰ/ਜਿਆਂ) ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ 
(ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ) ਪਾ ਸਕੀਦਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ । '“ਓਹ ( ਰਾਜੇ ) ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਦਰਬਾਨ 
ਤੱਕੀਦੇ ਹਨ । (ਅ) ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਉਡੀਕਦੇ ਦੇਖੀਦ ਹਨ। _ ਇਸ ਫੰਦ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ 
ਕਿਸੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੁਸੇਵੇਂ ਮਾਤ੍ਰ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਕੇ 

ਘਬਰਾ ਪੈ ਜਾਣ ਦਾ ਰੂਪਕ ਅਤਯੋਕਤੀ ਅਲੰਕਾਰ ਵਿਚ ਬੱਧ ਹੈ । _1ਪਾ:-ਮਨ ਹੀਨਕ ਲੋ। 
-ਤ੍ਰਭ੍[[ਪਿਛਲੇ ਪੰਨੇ ਦ। ਟੁਕ ਦੀ ਬਾਕੀ] 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੈਗੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਬੀਰਰਸੀ ਪਰਾਗੱਲਭਤਾ ਦੇਅਤਿਸ਼ੈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬੈਨ੍ਹੇ ਹਨ 
ਕਿ ਵੈਰੀ ਤੇ ਨਰ ਵੈਰੀ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਂ ਦੇ ਹਨ; ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤਿਸ਼ੇ ਪ੍ਰਾਗੋਲਭਤ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਹਰ 
ਕਾਗ ਹੇਠਾਂ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤਕ ਜਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਵੇਰੀ ਓਹ ਵਕਕਤੀਆਂ ਫੀ ਦਹਿਲ 
ਉਠਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿਯ ਤੇ ਆਗੜਾਕਾਰੀ ਹੈਦੀਆਂ ਹਨ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 
ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਸਕਤੀਆਂ ਵਿਦੋਧੀ ਹਨ > ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਦ੍ਰਿਸ਼ਹਾਂਤ ਦਾ ਇਕ 
ਸੰਗਲਈਵਾ ਹੈਤੇ ਇਕੋਮੰਗ ਏਏ ਬੀਰਰਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਮਾਤ੍ਰ ਦੇ ਅਸਰਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਰੇਦੁੱਸਰਦ੍ਾਹੈ। 



&( ੪ ਪਰਤਾਪ ਮੂਰਜ । ( ੫੭੩੨) ਚਿਤੁ ੫ । #ਊ ੫੨. 

ਬਿਧਾੜਾ" ਮਹੀ ਮੰਡਲ ਕੇ, ਬੈਰੀ ਕੇ ਬਿਹੈਡਨਿ', ਪ੍ਰਚੈਡ ਕੂਅ ਭਾਰ ਕੋ” 
ਖੁਰਘ ਪੁਰਾਨ ਸੇ ਪੂਰਾਨਨ ਮੇ' ਗਾਈਯਤਿ! ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਅਧਾਰ 
ਨਿਰਾਧਾਰ ਕੋ" । ਜੌਨ ਤੇਰੀ ਕੀਰਤਿ ਜਗਾਤੋ ਜੰਬੂ ਦੀਪ_ ਕੈ ਕੌ, ਪਸਰੇ 
ਉਜਾਰੋ ਪਰਸਤਿ ਪਾਰਾਵਾਰ ਕੋ । ਗੁਰਨਿ ਕੇ ਬੈਸ ਚਲਿ ਆਈ 6ਸਰਾਮ 
ਸਵਾ: ਗੁਨੀ ਸੋ ਉਦਾਰ, ਤੋਰਾਦਾਰ ਤਰਵਾਰ ਕੋ” ॥੨੨॥ ਕਬਿੱਤ ॥ ਸਤਿ- 
ਜੁਗਾਂ ਪ੍ਰਬਲ ਪ੍ਰਗਟ ਪਰਸਰਾਮਾਂ ਹ੍ਰੈ ਕੈ ਛੇਕ ਛਾਡੇ ਛਤ੍ਰੀ ਕਰ ਕਾਹੂੰਅੱੜ੍ 
ਨਾਂ ਧਰ3' । ਤ੍ਰੋਤੈ ਰਘੁਨਾਥ ਹ੍ਰੈ ਕੋ ਰਵਨ ਸਨਾਥ ਕੀਨੋ ਗੀਧਨ ਖੁਵਾਯੋ 
ਮਾਸ ਲੈਕਪਤਿ ਜੋ ਲਰਜੋਂ?। ਦ੍ਰਾਪਰ ਕਨ੍ਹਾਈ ਬਨਿ” ਬਾਂਸਰੀ ਬਜਾਈ 
ਸੁਨਿ ਸੁਰਿ ਮੁਨਿ ਨਰ ਕਾਹੂੰ ਧੀਰ ਨ ਤਬੈ ਕਰ੧ੋ" । ਕਲਜੁਗ ਤਾਰਿਬੇ ਕੋ 
ਸਾਧਨ ਕੋ ਪਾਰਿਬੇਕੋ;ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਹ੍ਰੈ ਅਵਤਰ੨ੋ॥੨੩॥ਸ੍ਰੈਯ। 
ਗੌਰਿ ਦੁਰਾਵਤਿ ਗੋਦ ਗਨੋਸ਼ਹਿ ਅੰਗ ਬਿਭੂਤ ਮਹੇਸ਼ ਮਲੈ ਨਿਤ” । ਸ਼ੋਰ 
ਪਰੇ ਦਿਗਪਾਲਨ-ਕੈ ਭੁਵਪਾਲਨਕੋ ਮਨਮਾਂਹਿ ਨਹੀਂ ਬਿਤ। ਦਾਰਮੁੰਦੇ 
ਖੁਰਿ ਸ਼ੱਤ੍ਹਨਿਕੇਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਖਯਾਲਹੀ ਖੱਗਗਹੇ ਇਿਤਿ''। ਹਾਥੈਨਸਾਬੀ 
੬ 

"ਰਢਣਹਾਰ । “ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ (ਅਤੇ) । “ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਰ ਉਤਾਰਨ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਤੇਜੇਮ੍ਹੀ ਹੋ । (ਅ) 
ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਭਾਰ ਰੂਪ ਜੋ ਵੈਰੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੋ । “ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਤੂਸੀਂ ਪੁਰਾ- 
ਤਣ ਪੁਰਖ ਕਰਕੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ [ਸੈਸ:, 2ਰਾਤਨ ਪੁਰਖ=ਅਨਾਂਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾਂ ] । 
“ਆਪ ਲਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਹੋ । 5ਜੈਬੂ (ਦੀਪ) ਵਿਚ ਆਪ ਦੀ ਜਿਸ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 
ਦੀਵੇ ਬਣਾ ਬਣਾਕੇ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਢਾਂਦਨੀ ਹੋਕੇ ਸੱਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ੩ 
ਪਾਰ ਆਪਣਾ ਉਜਾਲਾ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ । “ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਬੈਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲ ਚਲੀ 
ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਉਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਤਲਵਾਤ ( ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ) ਸਦਾ 
ਬੈਦੂਕ ਵਾਲੇ ਹੇਕੇ ਟੱਕਰਦੇ ਹਨ । "ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸ਼ਸਤ੍ ਫੜਕੇ ਨਾ ਆਯਾ । 

ਰਾਵਣ ਜਾਂ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ( ਲਸ਼ਕਰ ਦਾ ) ਮਾਸ ਗਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਖੁਵਾਇਆ । 
"”ਕਿਸ਼ਨ ਬਣਕੇ । ""ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀ ਧੀਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਸਾਚੇ ?ਹਤ ਹੋ ਗਏ । “ਪਾਰਬਤੀ 
ਗੋਦ ਵਿਚ ਗਨੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸਦਾ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਮਲਦਾ ਹੈ । "₹ਗਾਫ 
ਮਨ ਫੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । "£'ਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਬਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ( ਜਦੋਂ ) ਇਧਰ ਗੁਰੂ- 
ਜੀ ਤਲਵਾਰ ਪਕੜਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

“ਸਤਿਜੂਗ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪਰਸਰਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਰਾਮਾਯਣ ਅਨੁ ਸਾਰ ਉਕਾਈ ਹੈ । 
ਦੇਖੇ ਅਗਲਾ ਅੰਕ ੨੬ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਤਿਦੁਗ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਬਾਛਨ ਦੇਸਿਅ। ਹੈ । 

7੫ਾ>-ਜੋਰ ਲਰਨੋ । 



. ਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੦੭੩੩ ) ਰਿਤੁ ੫ । ਸੰਹੂ ੫੨, 

ਸੈਭਾਰ ਸਕੈ ਕੋਊ ਚਾਲ ਪਰੇ ਚਤੁਰੈਗ ਚਮੂੰ ਚਿਤ'॥੨੪॥ਡਪਯਬਨ ਟੁਟ- 
ਤਿ, ਗਿਰ ਵਟਤਿ, ਛੁੱਟਤਿ ਧੀਰਜ ਸੁ ਧਰਨ ਤਨ'ਦਿੱਗਜ ਦਿਗ ਕਠ- 
ਮਲਤਿ, ਹਲਤਿ ਤਲ ਸ਼ੇਖਨਾਗ ਮਨ" । ਉਡਿਯ ਰੇਨ ਹਯ ਖੂਰਠਿ ਸੂਰ 
ਬਰ ਕਹੂੰ ਲੱਕਗਿਯੱ।ਥਿਭੀਛਨ ਭਹਿਰਤਿਮੂੰਦਿਗੜ ਦ੍ਰਾਰ ਦੁਰਤਿ ਭਯ। 
ਕਰ ਗੰਹ ਕ੍ਰਿਪਾਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਜਬਿ ਸਲੋਹ ਪੱਖਰ ਸਜਤਿ£। ਕਲ- 
ਮਲਤਿ ਹਰਤਿ ਪੁਰ ਚੱਕਵੈ ਸੁਘਰਨ.ਛਾਡ ਘਰ ਤੇ ਭਜਤਿ”॥੨੫॥ ਕਬਿੱਤ 
॥ ਸਤਿਜੁਗ ਬਾਵਨ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨ ਉਪਜਤਿ, ਬਲਿ” ਕਰ ਜੱਗਯ ਸੁਰਪੁਰਿ 
ਦੈੱਤ ਬਾਸਤੋ"। ਭਨਭਿ ਸੈਤੌਖ ਸਿੰਘ ਤ੍ਤੇ ਜੇ ਨ੯ ਰਾਮਚੈਦ, ਰਾਵਨ ਕੋ 
ਰਾਜ ਰਹੇ ਕੋਊ ਨਾ ਬਿਨਾਸ਼ਤੇ'”ਦ੍ਰਾਪੁੰਰ ਮੈਂ ਸ਼ਕਾਮਘਨ ਹੋਤੇ ਨ ਕਰਤਿ 
ਕੌਨ, ਦੋਖੀਨ ਕੋ ਦੁਖ, ਸੁਖ ਸੈਤਨ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ? ਤੈਸੇ ਕਲੀ ਕਾਲ 
ਮਾਹਿੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋਵਡਿ ਨ੦ਕੌਨ ਹਿੰਦਵਾਨੋ ਗਾਖਿ ਧ੍ਰਮ ਕੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤੇ" । 
॥੨੬॥ ਛਾਇ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ; ਅਨੌਕਤਾ ਬਿਲਾਇ ਜਾਤੀ, ਹੋਵਤੀ"” ਕੁ- 
ਚੀਲਤਾ ਕਿਤਾਬਨਿ ਕੁਰਾਂਨ ਕੀ । ਪਾਪ ਹੀ ਪ੍ਰਪੱਕ ਜਾਤੇ, ਧਰਮ ਧਸੱਕ 
'(ਬਤ੍ਹਆਂ ਦੀ ਚਤੁਹੌਗਲੀ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਚਿਤਂ ਵਿਚ ਹਲ ਚਲ ੈ ਜਾੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹਾਥੀ (ਰਥ 
ਘੋੜੇ ” ਤੇ) ਸਾਬੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ” ਸਕਦਾ । ( ਅ) ( ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਬੀ ਭਾਵ ) 
ਮਹਾਫਤ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ' ਮੰਭਾਲ ਸੜਨੇ , ਕੋਊ ( ਕੋਈ ਬੀ, ਭਾਵ ਸਵਾਰ ਘੋਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਬਵਾਨ 
ਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਕੀ ਸਭ) ਚ੨ਟੰਗਨੀ ਸੇਨਾ ਚਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਭਾਵ ਉਠ ਭੱਜਦੀ ਹੈ । (ਏ) (ਫਿਰ 
ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ) ਹਾਬੀ (ਤੇ ਸਹਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਦ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ) ਚਤੁਰੈਗਨੀ ਸੈਨਾ ਹੀ ਵੈਰੀ ਦੀ 
ਉਠ ਭਜਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਾਬੀ ਨੂੰ ਬੀ ਨਹੀਂ £ਭਾਲ ਸਕਦਾ । “ਗਲਾਂ ਦੇ ਬਿੰਛ ਦੁਫਦੇ 
ਹਨ, ਪਹਾੜ ਫਟਦੇ ਹਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੇਹ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧੀਰਜ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਵਦਿਗਪਾਲ 
ਹਾਥੀ ਕਲਮਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਿ੍ਥਵੀ ਦੇ) ਹੇਠ ( ਪਤਾਲ ਵਿਚ) ਸ਼ੇਏ਼ਨਾਗ ਦਾ ਮਨ ਹਿੱਲ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । $ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਐਸੀ ਮਿੱਟੀ ਉਡਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਹ ਸੂਰਜ ਟੁਰੀਂ ਬੀ 
(ਮਾਨੋਂ) ਕਿੱਤੇ ਲੁਕ ਗਏ (ਜਾਪਦੇ ਹਨ) । “ਬਿਭੀਖਨ ਭੇ ਭੀਤ ਟੋਕੇ (ਲੰਕਾ) ਗੜ ਦਾ ਦੁਆਰ 
ਬੈਦ ਕਰ ਲੈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੈ ਨਾਲ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । $ੰਹਥ ਵਿਚ ਤਲਵਾਰ ਪਕੜਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁ 
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਧਾਰੀ ਹੋਕੇ (ਘੋੜੇ ਦੀ) ਕਾਠੀ ਤੇ (ਆਕੇ) ਸਜਦੇ ਹਨ। “ਵੇਕੁਵਰਤੀ 
(ਇਹ ਸਮਬਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ) ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਣੇ ਹਰਦੇ ਹਨ, ਘਾਬਰਕੇ ਵਹੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀ ਛਭਕੇ ਘਰਾਂ 
ਤੋਂ ਉੱਠ ਭਜਦੇ ਹਨ । (%) ਕਲਮਲਤ ਹਰਤਿ=ਘਬਰਾਕੇ ਤੇ ਸਾਵੇ ਪੀਲੇ ਹੋਕੇ"। ੯ਬਲਿ ਦੇ 
ਦੱਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੈੱਤ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਵੱਸਦੇ । ₹ਜੇ ਨਾਂ (2ਦੇ)। ”ਰਾਵਨ ਦਾ ਰਾਜ ਰਹਿੰਦਾ 
ਸਦਾ ਹੀ ਤੇ (ਰਾਖਸ਼) ਕਦੇ ਨਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ । "ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੱਖਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੌਣ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਦਾ । ੯“ੰਡਾਬ ਏੈਲ ਜਾਂਦੀ । 



ਮ੍ਰੀ-ਦੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । ( ੫੭੩੪ ) ਦੂਤ ੫ । ਔਹ ੫੨. 

ਜਾਤ',ਬਰਨ ਗ਼ਰੱਕ ਜਾਤੇਂ"ਸਹਿਤ ਬਿਧਾਨਕੀ੧ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਦੇਹੁਰੇ ਸੈਤੋਖ 

ਸਿੰਘ ਦੂਰ ਹੋਤੋ, ਰੀਤਿ ਮਿਟ ਜਾਂਤੀ ਕਥਾ ਬੇਦਨਿ ਪੁਰਾਨ ਕੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ 

ਗੁਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਵਨ ਪਰਮ ਸੂਰ; ਮੂਰਤਿ ਨ ਹੋਤੀ ਜਉਪੈ ਕਰੁਣਾਂ 

ਨਿਧਾਨ ਕੀ॥੨੭॥ਰਾਮ ਛੱਤ੍ਰਿ ਬੈਧ ਪਰ, ਰਾਮ ਦਸਕੈਧ ਪਰ; ਰਾਮ ਜਰਾ; 

ਸਿੰਧ ਪਰ; ਤ੍ਜਜੋਂ ਨਰ ਸਿੰਘ ਹੋਂ"ਰੁੱਦ੍ ਜਿਉ' ਮਾਰ ਪਰ'੭ ਬੈਨਤੋਯ ਮਾਰ 
ਪਰ;ਪੌਨ ਦੀਪਮਾਰ ਪਰ”; ਮਾਰ ਪਰ ਸਿੰਘ ਹੈ” । ਸੂਰ ਤਮ ਬ੍ਰਿੰਦ ਪਰ 

ਸੂਰਰਣ ਦੁੰਦ ਪਰ";ਸੂਰਦਿੱਤੀ ਨੰਦ ਪਰ"';ਦੂਜੇ ਠਨਗਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਾਲ 

ਸਰਬੈਸ਼ ਪਰ",ਦਾਵ ਬਨ ਬੈਸ ਪਰ';ਤਯੋਂ ਮਲੇਛ ਬੈਸ ਪਰ" ਸ਼ੀ ਗੁਬਿੰਦ 

ਸਿੰਘ ਹੈਂ ॥੨੮॥ ਦਹਰਾ॥ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਸਹੁੰ ਸਰੂਪ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਮਹਾਂ ਮਹਾਨ । 

ਕਹਤਿ ਜਬਾ ਮਤਿ ਜੇ ਸੁ ਕਵਿ ਪਠਤਿ ਸੁਨਤਿ ਦੁਖ ਹਾਨਿ ॥ ੨੯ ॥ 

ਸੀਪ ਨ ਸਿੰਧ ਉਲੀਚੀਏ'#, ਰਜ ਕਨ ਗਿਨੌ ਨ ਜਾਹਿ। ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ 

ਜ੍ੰਘ ਕੀ ਮਹਿਮਾਂ ਪਾਰ ਨ ਪਾਹਿ ॥ ੩੦ ॥ ਬਾਂਛਤਿ ਸੁਖ ਪਰਲੋਕ ਜੇ”” 

ਇਭ ਗਨ ਸੁੰਨ ਲੋ' ਧਾਰਿ" । ਤਿਨ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹਿਤ ਗੁਰ ਕਥਾ ਮੈਂ ਬਰਨੀ 

ਬਿਸਤਾਰ ॥੩੧॥ ਮਹਿਖ; ਕੋਲ"; ਘਰ”; ਸ੍ਰਾਨ ਮਿਲਿ ਜ਼ਹੈਂ ਮਲਿਨ 

ਕਜ਼ਿ ਗ਼ੈਗ। ਤਿਮ ਬਾਦ| ਗੁਰ ਕਥਾ ਕੋ ਚਲੈ ਨ ਬਸ਼ ਕੁਛ ਸੈਗ ॥੩੨॥ ਪਰ 

ਗੁਨ ਨਹੀਂ“ਸਰਾਹਿਤੋ;ਅਪਨੇ ਮਹਿ ਗੁਨ ਨਾਹਿ । ਇਹਾਂ ਤ੫ ਚਿਤ ਦੁਖ 

ਲਹੋਂਦ ਮਰਹਿੰ ਨਰਕ ਮਹਿੰ ਪਾਹਿ ॥੩੩॥ ਰੁਤ ਪੂਰਨ ਅਬਿ ਪੰਚਮੀ ਕਵਿ 

'ਬਰਮ ਗ਼ਰਕ ? ਜਦ । 'ਤੁੱਬ ਜਾਂਦੇ । ਦਬਿਧੀਆਂ ਸਹਤ ੧(ਜਿਵੇਂ) ਪਰਸ ਰਾਮ ਛੱਟ੍ਰੀਆੰ ਦੇ 

ਬੈਨ੍ਹਣ (ਜਾਂ ਮਾਰਨ) ਪਰ; ਰਾਂਮ ਜਿਵੇਂ ਰਾਵਣ ਉਤੇ, ਬਲਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਜਰਾਮੈਧ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇ। 

ਤਿੰਨੇ ਨਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੰਘ ਹੈਨ, ਭਾਵ ਨਰ_ ਸ਼ਿਰੋਮਣ ਹਨ । (ਅ) ਬੰਧੂ ਛੱਤ੍ਰੀ=ਨੀਚ ਛਤ੍ਰੀ 

ਪਜਿਵੇ' ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਾਮ ਉਤੇ । =ਗਟੁੜ ਸੱਪਾਂ ਉੱਤੇ । “ਹਵਾ ਜਿਵੇ” ਦੀਪਮਾਲਾ ਪਰ। (ਅ) 

ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਣ ਪਰ । "ਸ਼ੇਰ ਜਿਵੇ' ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਰ । ਸੂਰਜ ਸਾਰੇ ਹਨੇਰੇ ਉਤੇ । "” ਸੂਰਮਾ 

ਦੰਦ ਜੁੱਧ ਪਰ । [ਦੈਂਦ=ਦੋਂਹ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਜੁੱਧ । ,ਅ) ਇਕ ਤੋਂ ਵਧ ਵੈਰੀਆਂ 

ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਜੁੱਟ ਜਾਣਾ ]। "ਸੂਰ ( ਬ੍ਰਾਹ ਅਵਤਾਰ ) ਹਰਿਨਕੱਸ਼ਯਪ ਪੁਰ । 

₹੩ਦੂਜੇ (=ਹਿਰਨਕੱਸ਼ਕਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ) ਨਰਸਿੰਘ ਸੀ । "ਕਾਲ ਜਿਵੇਂ 

ਸਭਨਾਂ ਪਰ  '#ਦਾਵਾ ਅਗਨ ਬਾਸਾਂ ਦੇ ਬਨ ਪਰ । "“ਮਲੇਛਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਪਰ । "“ੰਸਿੱਪੀ ਨਾਲ . 

ਸਮੁੰਦਰ ਬੱਫਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । “ਜੋ. ਪ੍ਲੋਕ ਦੇ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ” । “ਜੇ ਧਾਰ 

ਲੋਂਦੇ ਹਨ। '੯ਮਹੇਂ । “ਸੁਰ । “੯ਗਧੇ। “ਕੁੱਤੇ । “%ਏੱਬੇ ਆਪਣੇ ਚਿਤ ਨੂੰ ਤਪਾਕੇ ਦੁੱਖ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ (ਓਹ) । #ਪ=ਸੂਹੀ ਗੁਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੀ-ਕਥਾ । 



ਪ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੭੩੫) ਰਿਤੁ ੫ । ਅਸੂ ੫੨. 

ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕੀਨਿ। ਗੁਰ ਜਸ ਕਵਿਨਿ ਕਬਿੱਤ ਇਹ ਖੋਜਿ ਖੋਜਿ ਲਿਖਿ 
ਦੀਨਿ ॥ ੩੪ ॥ਪਠਹੁ ਸੁਨਹੁ ਸ਼ਰਧਾਂ ਧਰਹੁ; ਹਰਹੁ ਭਰਮ; ਕਰਿ 
ਪ੍ਰੇਮ । ਪਰਹਾਂ ਸੁਮਗ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਹੁ; ਲਹਹੁ ਸੁ ਸੁਗਮ ਹੀ ਛੇਮ ॥ ੩੫॥ 
੨ੱਭਨਿ ਸੈਂਗ ਮਮ ਬੈਦਨਾ ਸੁਨਹੁੰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹਿ ਧਾਗਿਜਹਾਂ ਭੂਲ ਮੋਤੇ ਪਰੀ 
ਪਠੀਯਹਿ ਆਪ ਸੁਧਾਰਿ ॥ ੩੬ ॥ ਗਿਰਾ ਕਰਨਿ ਅਪਨੀ ਸਫਲ ਜੁਗ 
ਲੋਕਨਿ ਸੁਖ ਹੇਤਗੁਰੂ ਕਥਾ ਬਰਨਨ ਕਰੀ ਚਾਰ ਪਚਯ਼ਥ ਦੇਤਿ ॥੩੭॥ 
ਜੀਵਤਿ ਜਗ ਮਹਿ ਸੁਖ ਦਏ; ਬਾਂਛਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਕੀਨਿ । ਰਿਦੈ ਭਰੋਸ 
ਪ੍ਰਲੋਕ ਕੋ ਹੋਇ ਸਹਾਇ ਪ੍ਰਬੀਨ" ॥੩੮॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗਿਰੰਝੇ 
ਪੰਚਮ ਟਤੇ ਗੁਰ ਜਸ ਕਵਿ ਮੈ ਤੇਖ ਸਿੰਘ ਬਿਰਚਤਾਯਾਂ ਭਾਖਾਯਾਂ “ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਕਵਿਤਾ 
ਪ੍ਰਸੈਗ ਨਾਮ ਦੁਇ ਪੰਚਾਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥੫੨॥ 

[ਪੰਜਵੀਂ ਰੁਤ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ।! 

-੨%੧੨੩= 

"ਰਿਦੈ ਵਿਚ ਭਟੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੋਕ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਰੀ ਸਕਲ ਗੁਣ ਸੈਪੰਨ (ਰੁ ਟੂ ਜੀ! 
[ਪੁਬੀਨ=ਗੁਣ ?ਪੰਨ, ਭਾਵ ਸਕਲ ਗੁਣ £ਪੰਨ] ਦੇਖੋ ਅਗਲੀ ਰੁਤ ਅਸੂ ੧ ਅੰਕ ੪ > ੫ 
ਵਿਚ ਇਹੋ ਖਿਆਲ ਫੇਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਾ:-ਪਠਹੁ । 

ਇਸ ਰੁਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਸੂ ਅਸਲ ਵਿਚ ੫੨ ਹੀ ਠੀਕ ਹਨ ਪਰ ਛਾਪੇ ਤੇ ਲਿਖਤੀ 
ਨੁਬਖਿਆਂ ਵਿਚ ੨੩ ਤੇ ੨੪ ਔੰਮੂ ਦੇ ਅੰਤ ਦੋਹੀ' ਬਾਈ ੨੩ ਅੰਸੂ ਦੇਕੇ ਇਕ ਅੰਕ ਘਟ: 
ਸਾਰੇ ੫੧ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਅਸ਼ੁੱਧੀ ਸ਼ੁਧ ਕਰਕੇ ਪਾਠਕਾਂ `ਦੀ ਸੂਖੋਨਤਾ ਲਈ ਇਸ ਦੇ 
ਅੰਕ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । 





3._ਰੋਤਿ ਛੇਵੀ' ਚੱਲੀ £ 
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ਲੀ 
੧ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਸਾਦਿ ॥ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਤੇ ॥ 

ਅਥ ਖਸ਼ਟਮ ਰੁਤ ਕਥਨੰ ॥ 
੧ [ਮੰਗਲ-ਮਨੰਦਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਪਾਰਸ਼] । 

ਦੇਹਗਾ ॥ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਚਰਨ- ਸਰੋਜ ਕੋ ਸਮ ਜਹਾਜ ਕੇ ਪਾਇ। 
ਬਿਘਨ ਉਦ੍ਧਿ ਤੇਂ ਪਾਰਿ ਭਾਂ ਧਕਾਵਤਿ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥ ੧॥ 

ਅਰਬ-ਸ ਗੁਟੂ (ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ) ਚਰਨ ਕਵਲਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ ਵਰਗੇ ( ਤਾਰਨਹਾਰ ) ਪਾਕੇ 
੬੦ ਦਾ ਤੇੜ 

(ਸੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ) ਮਹਿਜ £ੁਭਾਵ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਹੋਯਾ ਬਿਘਨਾਂ ਉਪ ਸਰਦ 
ਤੋ ਘਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜਗ੍ਰੋਥ ਦੀ ਟੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਨੋੜੋ ਹੈ । 

੧. ਇਲ੍ਹ ਗੁਰ੍ਹ=ਦਸੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ-ਮੰਗਲ। 

ਸ਼ੀ ਨਾਨਕ; ਗੁਰੂ; ਤ੍ਰਿਤੀ, ਚਤੁਰਥੋ ਰੂਪ । 
ਪੰਚਮ, ਖਸ਼ਟਮ; ਸਪਤਮੋ, ਅਸ਼ਟਮ ਨਵਮ ਅਨੂਪ ॥੨॥ 
ਗੁਰੂ ਗੁਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਸਮ ਪ੍ਰਭੁ ਜਗ ਤਾਰਨ ਅਵਤਾਰ । 
ਕਥਾ ਆਪਨੀ ਆਪਹੀ ਰਚੀ ਸਹਿਤ ਬਿਸਤਾਰ॥੩॥ 
ਕਰਯੋ ਬਹਾਨੋ ਮੋਹਿ ਕਉ ਦਾਸ ਜਾਨਿ ਕਰਿ ਦੀਨਿ। 
ਕਹਾਂ ਸ਼ਕਤਿ ਨਰ ਤਨ ਬਿਖੈ ਸੈਚਨ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਬੀਨ ॥੪॥ 
ਸਭਿ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਕਰੀ ਹਲਤ ਬਿਥੈ ਸੁਖ ਦੀਨ। 

ਰ੍ ਰਿਦੈ ਭਰੋਸਾ ਪਲਤਿ ਮਹਿ ਕਰਹਿ ਕਸ਼ਟ ਸਭਿ ਛੀਨ॥੫॥ 

ਅਰਬੋ-; (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ) ਅੰਗਦ, ਤੀਸਟੇ, ਚਉਏ ਟੂਪ, ਪੰਜਵੇ', ਛੇਵੇਂ; ਸੱਤਵੇ', 
ਐਠਵੇਂ' ਤੇ ਅਨੂਪਮ ਟੋਵੇ' (ਗੁਰੂ ਜੀ) ਤੇ ਦਸਵੇ' ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ( 
ਦਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ) ਜਗਤ ਦੇ ਤਾਰਨ ਹਿਤ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਸੀ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ) 
ਕਬਾ ਆਪ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਰਚਵਾ ਲਈ ਹੈ ॥ ੩ ॥ 
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ (ਆਪ ਨੇ ਆਪਣਾ) ਨਿਮਾਣਾ ਦਾਸ ਜਾਣਕੇ ਵਿਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । 
(ਲ੍ਰੇਤਾ ਗਣੋ ! ਸੋ₹) ਕਿ (ਮੇਰੇ ਜੇ) ਨਰ ਤਨ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ (ਕਿ) 
ਪ੍ਰਬੀਨ (ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਯਸ਼) ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੇ॥੪॥ _,__. 
ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ ( ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ) ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ( ਪ੍ਰਤੱਖ ) 
ਸੂਖ ਦਿਤਾ ਹੈ (ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਂਹੇ) ਰਿਤੈ ਵਿਚ ( ਪੱਕਾਂ ) ਭਟੇਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਲੋਕ 
ਵਿਚ ਵੀ (ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਣ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਰ । 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ । (੫੭੩੮) ਰੁਤ ੬ । ਅੱਸੂ ੧. 

ਇਮ ਉਪਦੇਸ਼ਤਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਮ ਸਿੰਘਨਿ ਕੱਲਕਾਨ । ਉਮਗਜੋ ਉਰ 

ਅਨੁਰਾਗ ਜਿਨ ਦਏ ਅੱਗੂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਾਨ॥੬॥ਪਠੇ ਦੂਤ ਸਾਚ 

ਕਿ ਝੂਠਿ ਸੁਨਾਇ। ਸਵਾ ਲਾਖ ਸੈਨਾ ਸਹਿਤ ਤਹਿ ਉਮਰਾਵ ਚਢਾਇ' 

॥੭॥ ਰੌਪਈ ॥ ਸੈਦੇ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਚੱਢ ਆਚਹੈ ਗੁਰੂ ਸੈਗ ਜੁੱਧ ਮਚਾਯੋ। 

ਉਤਰੀ ਆਨਿ ਬਨੋਸਰ ਨਗਰੀ । ਤੁਰਕਨਿ ਚਮੂੰ ਸਨਧਬਧ_ਸਗਰੀ 
॥੮॥ "ਇਤ ਗਰ ਘਰ ਤੋਂ ਹਟੇ ਮਮੈਦ । ਬੈਠੇ, ਧਨ ਮੈਗਤ ਤੋ ਬੈਦ । ਸ਼੍ਰੀ 

ਗੁਰ ਕਹੜੋਂਮਮੈਦ ਨ ਮੇਗੇਸਿੱਖਨਿ ਪਰ ਇਹ ਰਾਛਸ ਹੇਰੇ॥੯॥ ਕਿਤਿਕ ' 

ਮਬੈਦ ਬੈਦਿ ਕਰ” ਕਹਜੋ । “ਕਰੀ ਏਕ ਨੌ; ਦੁਖ ਸਭਿ ਲਹ; । ਖਤਾ 

ਪ੍ਰਥਮ ਕੀ ਬਖਸ਼ਨ ਕਰੀਅਹਿ । ਅਪਨੇ ਜਾਨਿ ਦਯਾ ਉਰ 
ਧਰੀਅਹਿ ॥ 

੧੦॥ ਅਬਿ ਤੇ ਜੋ ਸਿਖ ਕੇ ਘਰ ਜਾਇ। ਖਸ਼ੀ ਹੋਇ ਦੇ ਸੋ ਹਮ ਲਜਾਇੰ
। 

ਸਗਰੇ ਮਾਰੇ ਏਕ ਪਿਛਾਰੀ। ਅਬਿ ਬਰਤਹਿ ਗੁਰ ਬਚ ਅਨੁਸਾਰੀ॥੧੧॥ _. 

ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਬਹਿ ਉਚਾਰਾਂ । ਪਸੱਖ ਸਿਦਕ ਕੋ ਹੁਇ ਨਿਰਧਾਰਾਂ। 

ਕਾਲ ਕਲ ਕੋ, ਸੁਨੀਅਹਿ ਭਾਈ ! ਦੁਸ਼ਤਰ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਨਿਬਹਾਈ£ ॥ 

੧੨॥ ਕੁਛ ਘਾਣਾਂ ਧਨ ਕੇ ਗੁਰ ਘਰ ਨਹਿ । ਬਿਨ ਬੋਲੋ” ਨਹਿ ਗਮਠੋ 

ਸਿਖ ਗ੍ਹਾ। ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਬਿਦਤ ਭਾ ਜਥੈ। ਏਦ ਮਸੈਦ ਹੋਤਿ ਭੋ ਤਬੈ 

॥੧੩॥ਦਾਰਿਦ ਭਯੋ, ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪਾਵਹਿੰ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਢਿਗ ਨਿਤ ਚਲਿ 

ਆਵਹਿਂ। ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਨਾਵੈਂ।ਕਰੈਂ ਫਿਰਾਦ ਕਲੋਸ਼ ਬਤਾਵੈਂ 

॥੧੪॥ “ਸਨਹੁੰ ਮਾਤ ਜੀ ! ਰੀਤਿ ਹਮੇਸ਼ਾਗੁਰ ਘਰ ਕੋ ਥੇ ਕਾਜ ਅਸ਼ੇਸ਼ਾਂ। 

ਜਬਿ ਕੀ ਕਰੀ ਕਾਰ” ਸਭਿ ਬੈਦ । ਸਨੌਂ ਸਨ ਪਰਿਗੇ ਸਭਿ ਮੰਦਾਂ ॥ ੧੫॥ 

ਨਹੀਂ ਆਮਦਨ ਧਨ ਕੀ ਹੋਇ। ਦੇਨਿ ਲੈਨਿ ਪੁਨ ਕਿਮ ਕਰਿ ਹੋਇ $? 

ਇੱਤਜਢਿਕ ਨਿਤ ਮਾਤਾ ਪਾਸਬ੍ਰਿੰਦ ਮਸੈਦ ਸੁ ਕਰੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼॥੧੬॥ ਕਹੇ 

ਭਿਨਹੁੰ ਕੈ ਇਕ ਦਿਨ ਮਾਈ । ਸੌਢੀ ਬੈਸ ਮੁਕਣ ਢਿਰ ਆਈ । ਕਹਤ 

ਭਈ 'ਥੇਣਾ ! ਸੁਨਿ ਅਬੈ । ਕਿਮ ਸੈਸਾਰ ਕੌ ਕਾਰਜ ਨਿਭੈ ॥ ੧੭॥ ਕਿਮ 

ਲੰਗਰ ਸਿੰਘਨਿ ਕੋ ਹੋਇ। ਬੇਦਿ ਕਾਰ ਸੈਗਤਿ ਕੀ ਜੋਇ। ਸਿਰੇਪਾਉ ਲੀ 

ਸਿੱਖ ਬਡੇਰੇ । ਇਿੱਤਕਾਦਿਕ ਜੇ. ਕਾਜ ਘਨੋਰੇ॥ ੧੮॥ ਕਮ ਨਿਰਬਾਹੁ 

“ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਲਿਆਏ । “ਹਥ ਜੇਕਕੇ । ਬਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ । $ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਦਕ ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਹੈ 

ਜਾਵੇਗਾ । “ਕਲਜੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ । ਸਿੱਖੀ ਨਿਬਾਹੁਣੀ ਔਥੀ ਹੈ । 2(ਨਿੱਖ 3) ਦ
ਲਾਂਏ ਬਿਨਾਂ । 

₹ਗਾਗ ਕਾਰ ਭੇਣੁ । ੯ਸਭ ਕੰਮ ਮੰਦੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ।”ਇਰ ਨੇ ਸਾਖੀ ਦੀ ੨੬ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਹੈ । 



ਮਊ। ਘੂਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੭੩੯) ` ਰੁਤ ੬। ਐਸ ੧. 

ਬਿਨਾ ਧਨ ਆਏ। ਸਗਰੇ ਬਰਜਿ ਮਸੈਦ ਹਟਾਏ” । ਪਖ ਕੀ ਬਾਤ ਮਾਤ 
ਤੇ ਸੁਨੀ । ਗੁਰ ਕੇ ਰਿਦੇ ਭਈ ਰਿਸ ਘਨੀ ॥ ੧੯ ॥ ਖੱਤ੍ਰੀ ਨਈਯੜ 
ਉੱਜੜ ਧੀਏ! ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਧਰਹਿ ਅਧਿਕ ਅਧਿਕੀਏਸਪੂਰਬ ਦੋਇ ਲਾਖ 
ਲੈ ਦਰਬਾ । ਧਰਯੋ ਛਪਾਇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਰਬਾ ॥੨੦॥ ਨਹਿ ਲੰਗਰ ਸਿੱਖਨਿ 
ਤਿਸ ਮਾਂਹੀ'ਭਲੋ ਸੈਭਾਰ ਰਾਖੀਯਹਿ ਤਾਂਹੀ੧ਜੋ ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਹੈਂ ਤੁਰਕ ਹਮਾਰੇ। 
ਭਾਗ ਤਿਨਹੁ ਕੋ ਤਾਂਹਿ ਮਾਰੇ ॥੨੧॥ ਸਿੱਖੀ ਪਿਖੀ ਭੈੱਲੇ ਸਭਿ ਭਾਵਹੁ” । 
ਸਿੱਖਹੁ ਲੂਟ ਕੂਟ ਤੁਮ ਖਾਵਹ । ਭੂਖਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਪਰਵਾਰ” । ਜਿਤ 

_ ਕਿਤ ਤੋ ਕਰਿ ਲੋਹ ਅਹਾਰੰ ॥ ੨੨ ॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਡਰ ਉਰ ਸਿੰਘਨਿ 
ਧਾਰਾ । ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਬਿਨੈ ਉਚਾਰਾ । “ਰਾਵਰਿ ਬਾਕ ਗਾਮ ਕੇ ਬਾਨਾ। 
ਨਿਸ਼ਵਲ ਹੋਤਿ ਨਹੀਂ ਸਭਿ ਜਾਨਾ ॥ ੨੩ ॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਸਭਿ ਕੋ ਰਖਿ 
ਲੀਜੋ।ਭਲੇ ਬਾਕ ਸਭਿ ਕੋ ਕਹਿ ਦੀਜੈਂਮਸਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਬਹੁਰ ਉਚਾਰੀ। 
“ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਗ ਗੁਰ ਭਾਰੀ ॥ ੨੪ ॥ ਤਿਨਹੁ ̀ ਕਹੇ ਬਾਕਨ 'ਅਭਿ- 
ਰਾਗ-ਵਰਤੋਂ ਗਾ ਪਹਿਹੋਂ ਦਸ ਜਾਮੇਂ“-। ਭਾਟਨ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭਿ ਹੋਵੈ । 
ਕਰੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਕੋਖੋਵੈਂ?”॥੨੫॥ਸੁਨਿ ਮਾਤਾ ਤੁਸ਼ਨ ਹੁਇਰਹੀ।ਕਿਤਿਕ 
ਬਾਰ ਮਹਿ ਸਤ ਸਨ ਕਹੀ। “ਭਲੀ ਕਰਨਿ ਮਹਿ ਹੋਈ ਬੁਰੀ । ਸੁਨਹੁੰ 
ਪੁੱਤ ਹਿਰਦੇ ਰਿਸ ਧਰੀ ॥੨੬॥ ਦੇਨੌਂ ਥੋ ਬਰ ਦੀਨੋ ਸ੍ਰਾਪ। ਜਿਮ ਚੈਦਨ 

"ਹੇ ਉੱਜੜ ਜਾਣੇ ਨੱਯੜ(ਜ਼ਾ: ਦੇ) ਖੱਤ੍ਰੀਆਂ ਦੀਏ ਧੀਏ।'ਤਿਸ ਵਿਦੋ' ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰਦਾ । ੧ਤਿਸ (ਧਨ) ਨੂੰ ਚੈਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਭਾਲ ਰਖੋ । ੧(ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ) ਸਿੱਖੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਉਹ 
ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਭਲੇ ਭਾਂਵਦੇ ਹਨ । “ਦਸ ਜਾਮੇ ਹੀ ਪਹਿਰਕੇ ਵਰਤਾਂਗਾ । 

%ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਗੁਰਬਿਲਾਂਸ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸ਼੍ਰ ਮੁਖਬਾਕ.ਆਤਾ 
ਜੀ ਦੀ.ਸ਼ਾਨ ਵਿਚ ਏਹ ਹੈਨ ਯਬਾ:-“ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ । ਬਹੁ ਬਿਥ ਜੇਗ 

ਸਾਧਨਾਂ ਸਾਧਾਂ । ਤਿਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅਲਖ ਕੀ ਸੇਵਾ । ਤਾਂਤੇ ਭ£ ਪ੍ਰੇਨ ਗੁਰਦੇਵ । ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਐਸੇ 

ਉੱਚੇ ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਨੂ ਜੀ ਨੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਸੇ ਵਾਕ ਆਖੇ_ ਹੋਣ, ਕਵਿ-ਜੀ ਨ 
ਇਹ ਵਾਕ ਬੀ ਮੋ ਸਾਖੀ ਵਿਚੋਂ ਤਰਜਮਾ ਕੀਟ ਹਨ ਯਥਾ:-“ਨਯੜ ਉਜੜ ਧੀਏ ( ਸੈ: ਸ਼੪) 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਵੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਰੁਤ ੩ ਐ ੪੮ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ । 

ਸੋ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਦਤੋਵੜਾਘਾਤ ਧਜਾਨ ਰੱਖਣੇ `ਚਾਂਹੀਏ । “ਦਸ ਜਾਮੇ ਪਹਿਰਕੇ 
ਫਰਤੋਂਗਾ? ਉਥੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈਵਿਰ ਸਾਖੀ.੭੮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ; ਗਜਾਰਵਾਂ 
ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਹੈ, ਏਹ ਮੰਨਕੇ ਵਰ ਯਾਰਵੇਂ' ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਧਰਨ ਦੇ ਉਥੇ.ਵਾਂਕ ਕਹੇ ਹਲੋਂ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਦੇਖੋ ਰੁਤ ੫ ਅੱਸੂ ੩੯ ਅੰਕ ੫੨ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਦੋਵੋਂ ਟੂਕਾਂ ੨ ਤੇ $। 



ਰੋ ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਚਾ ' ( ੫੭੪੦ ) ਚਿਤੁ ੬ । ਅੰਸੂ ਬੇ. 

ਘਸਤੋ ਹੁਇ ਤਾਪਾਂ । ਸੁਤ ਕੋ_ਦਾਵਾ ਕਰਿ ਮੈਂ ਆਈ । ਬਖਸ਼ਹੁ ਦਿਹੁ 
ਸਭਿ ਕੋ ਬਡਿਆਈ ॥ ੨੭ ॥ ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਤੁਮਰੋ ਪਰਵਾਰੂ । ਕਹੀਯਹਿ 
ਜਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਸੁਖ ਭਾਰੂ” । ਗੁਰ ਬੋਲੋਂ--“ਸੁਨਿ ਮਾਤ ! ਮਹਾਂ ਹਿਤ'!ਕਰਹੁ 
ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਤੁਮ ਸਾਬਿਤ ॥ ੨੮ ॥ ਰਹਿਤ ਕਹਤਿ ਕੇ ਸਹਤਿ ਅਚਾਰੀ” 
ਬੀਚ ਖਾਲਸੇ ਜੋਤਿ ਹਮਾਰੀ । ਭਲੋ, ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਸਭਿ ਕਰਿ ਹੈ। ਜਗਤ 
ਰਾਜ ਜਿਨਕੇ ਅਨੁਸਰਿ ਹੈ?॥੨੯॥ਇਮ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਜਨਨੀ ਤਬਿ ਗਈ। 
ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕਰਤਿ ਚਿਤ ਭਈ । ਬੈਠੀ ਜਾਇ ਕਿਤਿਕ ਸਿਖ ਆਏ।ਜਿਮ 
ਬੀਤੀ ਤਿਮ ਬਾਤ ਚਲਾਏ ॥੩੦ ॥ “ਕਠਨ ਸੁਭਾਵੀ ਮਸੈਦਨਿ ਕਹਯੋ" । 
€ਜਿਨ ਕੇ ਮੋਹ ਲੋਸ਼ ਨਹਿ ਲਹਯੋ । ਕਰੈਂ ਬਚਨ ਸੋ _ਜਾਤਿ ਨ ਖਾਲੀ । 
ਤਤਛਿਨ ਫਲੈ ਸੁਖ ਕਿ ਦੁਖ ਨਾਲੀ ॥ ੩੧ ॥ ਬਿੱਧ੍ਹੋ ਕਹੈ, ਸ਼ਕਤਿ ਕਿਸ 
ਮਾਂਹੀ੬ ਊ ਬੋਲੈ ਸਮੁਖ; ਅਧਿਕ ਡਰਪਾਹੀ”। ਕਹਿਬੇ ਕੌ ਤੁਮ ਉਚਿਤ 
ਬਿਸਾਲੇ। ਤਊ ਸ੍ਰਾਪ ਭਾ, ਰਿਸੇ ਕੁਢਾਲੇ॥੩੨॥ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਤਬਿ ਸਭਿਨਿ 
ਸੁਨਾਏ#ਅਲਪ੫ ਬੈਸ ਤੇ ਜੇ ਜਿਦ ਪਾਏ੯। ਇਕ ਦਿਨ ਜਲ ਕ੍ਰੀੜਾ ਕਹੁ 
ਕਰੈਂ।ਛੀਂਟਨਿ ਦੇਤਿ ਪਰਸਪਰ ਭਿਰੈਂ ॥੩੩॥ ਰਾਇ ਗੁਲਾਬ ਸ਼ਯਾਮ ਸਿੰਘ 
ਆਦਿ ।ਬਾਲਕ ਬਯ ਖੇਲੈ ਅਹਿਲਾਦ । ਜਰੇ ਜਵਾਹਰ ਜ਼ਾਹਰ ਜੋਤਿ । 
ਬਹੁ ਮੋਲੋਂ ਕੌਕਨ ਕਰ ਹੋਤਿ ॥ ੩੪ ॥ ਜਲ ਮਹਿੰ ਏਕ ਕਟਕ”? ਗਿਰ 
ਪਰਯੋ।ਨਹੀਂਨਿਹਾਰ ਸੈਭਾਰਨਿ ਕਰਜੋਸ਼ੁਸ਼ਕ ਬਸਤ੍ਰ ਪਹਿਰੇ ਤਬਿ ਹੇਰਯੋ । 
ਦਾਸਨ ਕਹਯੋ-ਕੜਾਂ ਜਲ ਗੇਰ੧ੋ-॥ ੩੫ ॥ ਗਿਨਯੋ ਨ ਕੁਛ ਆਏ ਢਿਗ 
ਮੇਰੇ। ਬੂੜਨਿ ਕਰੇ ਹਾਬ ਜਬਿ ਹੇਰੇ । ਰਿਸ ਕਰਿ ਬਹੁਤ ਭਾਂਤਿ ਸਮੁੜਾਏ। 
ਸਭਿ ਕੋ ਲੇ ਸਲਿਤਾ ਢਿਗ ਆਏ'' ॥ ੩੬ ॥ ਖੁਜਵਾਇਵ ਬਹੁ ਜਲ ਕੇ 
ਮਾਂਹੀ । ਦੇਖਿ ਰਹੇ ਪਾਯੋ ਕ੍ਰਿਤ ਨਾਂਹੀ । ਮੈਂ ਕਰਿ ਕੋਪ ਕਹਜੋ ਢਿਗ ਤਹਾਂ। 
=ਕਯੋਂ ਨ ਬਤਾਵਤ ਗੇਰਯੋ ਕਹਾਂਊ ॥ ੩੭ ॥ ਦੁਰਲਭ' ਵਸਤੁ ਦਰਬ ਬਹੁ 
੨(ਜਵੇਂ ਚੋਦਨ ਘਸਾਵਨ ਤੇ (ਹੋਣੀ ਸੀ ਠੰਢ ਪਰ ਹੋ ਜਾਏ) ਤਾਪ । “ਮਹਾਨ ਹਿਤ ਵਾਲੀ 
ਮਾਤਾ ਜੀ! (ਅ) ਹਿਤ ਵਾਲੀ ਗਲ/'(ਸਾ“- ਬਿਤ=) ਉਹ ਧਨ ਤੁਸੀਂ_ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ । 
ਅ) ਖਾਲਨੈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ । [ਆ ਸਾਬਤ=ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਇਮ] (ਏ) ਖਾਲਸੇ ਵਿਚ. 
ਨਿਸ਼ਚਾ ਰਖੇ ਬੀ ਭਾਵ ਕੱਢਦੇ ਹਨ । “ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ । “ਭਾਵ ਮਮੈਦਾਂ ਨੇ ਭੀ ਆਕੇ ਮਾਤਾ 
ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਆ ਕਿ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ) ਸੁਭਾਵ ਕਰੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਝਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕ ਦੇ 

` ਉਲਫ ਕਹੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸ ਵਿਚ ਹੈ ਊ”ਸਨਮੁਖ ਲੇ (ਕੋਈ!) ਸਭ ਭਰਦੇ ਹਨ । "ਤੁਸੀਂ 
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਯੋਗ ਸਾਓ । €ਜ਼ਿਦ ਪੈਂਦੇ । "”ਕੜਾ । "'(ਆਪ) ਆਏ । 



ਨ1 ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਂਘ ਮਰਜ । (੫੭੪੧) ਰਿਤੁ ੬ । ਅੰਸੂ ੨, 

ਕੇਰੀ । ਬਿਨ ਸੈਭਾਰ ਨੀਰ ਮਹਿ ਗੋਰੀ । ਇਕ ਤੋਂ ਪ੍ਥਮ ਮੈਭਾਰ ਨ ਕਰੀ। 
ਦੂਜੇ ਅਬਿ ਤੂਸ਼ਨਿ ਮੁਖ ਧਰੀ ॥ ੩੮ ॥ ਧਨ ਬਿਸਾਂਲ ਕੋ ਬਾਦਹਿ ਖੋਵਾ । 

ਕੀਨਿ ਕਟ ਦੁਤੀ ਬਗਾਏ ? ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਨ ਤੇ ਜੋ ਬਨੇ । ਸੋ ਬਿਰਾਣਕਾ" 
ਸਮ ਮਨ ਗਨੌਂ-॥ ੪੧॥ ਬਹੁ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਹਾਂ ਪੁਨ ਹੋਇ । ਕਟਕ 
ਜਰਾਊ ਦੋਇ ਸੁ ਖੋਇਘਨ ਮਲਾਹ ਜਤਨ ਕਰਿ ਹਾਰੈ। ਅਪਰ ਲੋਕ ਬਹੁ 
ਜਲ ਮਹਿੰ ਬਾਰੇ ॥੪੨॥ ਕਰੇ ਉਪਾਇ ਨ ਪਾਯੋ ਕੋਈ । ਅਲਪ ਬੈਸ ਮਹਿ 
ਅਸ ਬੁਧਿ ਜੋਈ । ਸਦਾ ਸੁਭਾਉ ਰਹਜੋ ਇਸ ਬਿਧਿ ਕੌ । ਧਨ ਮੈਚਨਿ ਕੀ 
ਰਥੈਂ ਨ ਸੁਧਿ ਕੋ ॥ ੪੩ ॥ ਅਬਿ ਕਯਾ ਕੀਨਿ ਮਸੈਦ ਹਣਾਏ।-ਲਾਖਹੰ 
ਧਨ ਲਯਾਵਤਿ ਸਮੁਦਾਏ । ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ਨਿ ਮਹਿ ਬਿਚਰੈਤੇ । ਥੋਜਿ ਖੋਜਿ 

. ਸਿੱਖਨਿ ਘਰਵੈਤੇ॥੪੪॥ ਸਭਿ ਤੇ ਕਹਿ ਕਰਿ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਆਨਹਿਂ ਧਨ 
ਕੋ ਸਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਅਥਿ ਹਟਿ ਗਏ; ਕਹਾਂ ਧਨ ਐਹੇਊਕਿਮ ਗੁਰ ਘਰ ਕੋ 
ਕਾਜ ਨਿਬੈ ਹੈ ॥੪੫॥ ਇਮ ਉਰ ਜਾਨਿ ਨਿਕਟ ਹੁਇ ਕਹਯੋ। ਇਸ ਤੋ 
ਸ਼ਰਾਪ ਦੁਖਦ ਹੀ ਲਹਯੋ । ਕੁਸ਼ਲ ਕਰਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਮੈਂ ਰਹੀ 
ਨ ਬਹੁਰ ਨਿਵਾਰੇ? ॥ ੪੬ ॥ ਮਿਲਿ ਮਸੈਦ ਮਾਤਾ ਕੇ ਸੈਗ । ਕਹਿ ਸੁਨਿ 
ਜਾਨਯੋਂ-ਬਨਤੋਂ' ਕੁਢੇਗ-। ਬਾਤ ਬਿਬਸ ਤੇ ਤੂਸ਼ਨਿ ਭਏ । ਮੈਧਕਾ ਭਈ 
'ਭਰਨਿ ਅਸਤਏ ॥ ੪੭ ।। ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰ੍ਰਿੱਥੇ ਸਮ ਟੁਤੈ'ਮਾਤਾ ਕੋ 
ਕਹਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਦ ਅੰਸੂ॥ ੧॥ 

੨. [ਸੈਂ ਦੇ ਘੀ ਦੰਗ ਕਰਨ ਆਇਆ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ੧ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਸੁਪਤਿ ਭੇ ਅਰਧਿ ਗਈ ਜਬਿ ਰਾਤਿ । ਸਿੱਖ 
ਬਨੋਸਰ ਤੋ ਗਯੋ ਕਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਾਤ ॥ ੧॥ਝੌਪਈ ਦੋਕੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋ 
ਕੋਡ? ੧ਵਿਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵਨਿੱਖੁ ₹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ । $ਫਿਰ (ਸ੍ਰਾਪ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ । 
ਪਵ੍ਲਹਂ ਬਾਹਰੀ ਗਲ ਟੋਣ ਤੇ ਦੂੱਪ ਹੋ ਗਏ । 

ਵੱਸਾਬੀ ਇਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਪਰ ਕਿ ਕੜਾ ਕਿੱਥੇ 
ਸੌਂਟਿਆ ਨੇ ਅਪ ਨੇ ਦੂਜਾ ਕੜਾ ਜਲ ਵਿਚ ਦੂਰ ਸੱਫਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ 
ਕੜਾ ਐ£ਏ ਕੁ ਡਿੱਗਾ ਸੀ । `7ਇਹ ਸੈ ਸਖੀ ਦੀ ੨੭ਵੀਂ ਸਾਥੀ ਹੈ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ____ (੫੭੪੨) ___ ਰਿਤੁਏ।ਅੰਸ੨, 
ਘਰੇ। ਤਿਨ ਕੋ ਸੈਗ ਕਹਿਨ ਇਮ ਕਰੇ । “ਸੈਦੇ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਚਢਿ ਆਵਾ ' 
ਡੋਗ ਜਬਹਿ ਥਨੋ ਸਰ ਪਾਵਾ ॥ ੨ ॥ ਮੈਂ ਤਬਿ ਸੁਨੀ ਲਰਨਿ ਕੋ ਚਲਜੇ ! 
ਦਲ ਕੋ ਇਕ ਨਰ ਕੇਤੀ ਮਿਲਯੋ। ਤਬਿ ਹੀ ਤਜਿ ਪੁਰਿ ਕੋ ਮੈਂ ਧਾਂਯੋ,ਬਡੇ 
ਬੇਗ ਤੇ ਇਤ ਲਗਿ ਆਯੋ ॥ ੩ ॥ ਸੁਧਿ ਗੁਰ ਕੋ ਦਿਹੁ ਸਕਲ ਸੁਨਾਈ । 
ਸਵਧਾਨੀ ਬਿਧਿ ਕਗੰਹੈ ਲਰਾਈ । ਮੁਗ਼ਲ ਪਠਾਨ ਸਵਾ ਲਖ ਆਵਾ । 

ਮਹਿਦ ਜੈਗ ਕੋ ਸੈਗ ਬਨਾਵਾ॥੪॥ਪਹੁੰਚਹਿ ਆਨਿ ਅਨੰਦ ਪੁਰਿ ਕਾਲੀ"। 
ਸੁਧਿ ਦੈਬੇ ਹਿਤ ਆਇ ਉਤਾਲੀ! । ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਿ ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨਾ । 

ਬੈਠੇ ਆਇ ਸੁ ਲਗਜੋ ਦਿਵਾਨਾ ॥॥ਅਖਿਲ ਖਾਲਸਾਂ ਜਬਿ ਚਲਿ ਆਯੋ। 
ਸ਼ੀ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਤਬਹਿ ਅਲਾਯੋ। “ਸੈਨਾ ਸਿੰਘਨਿ ਕੀ ਅਬਿ ਸਾਰੀ । ਅਹੈ 

ਚ ਸੈ ਲੋਹ ਬਿਚਾਰੀ ॥ ੬॥ ਨਿਜ ਨਿਜ ਸਦਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਹੀ ਗਏ। ਆਇ 
ਸਕਹਿ ਨਹਿ ਰਣ ਕੇ ਭਏ”। ਸ਼ੱਤ ਪ੍ਰਬਲ ਸਵਾ ਲਖ ਆਯੋ । ਮੰਤ ਗਿਰੇ- 
ਸ਼ਨਿ ਮਿਲੇ ਪਕਾਯੋ/ਨ॥ਰਾਜਨ ਕੌ? ਸੈਨਾ ਬਹੁ ਆਵੈ । ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਪੁੰਜ 
ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਬਲਾਵੈੱਪਜੇ ਕਰਿ ਬਨੈ ਸੁਚੇਤੀ ਤਮ ਤੇ । ਲਰਨਿ ਹੇਤ ਸੋ ਭਨੀ- 
ਯਗਿ ਹਮ ਤੋ? ॥ ੮॥ ਸੁਨਤਿ ਖਾਲਸਾ ਅਖਿਲ ਉਚਾਰੇ । “ਕਾਰਨ ਕਰਨ 
ਆਪ ਹੋ ਸਾਰੇ? । ਜੰਬਿ ਕੁਨਸਾਰ ਭਈ ਦਿਨ ਚਵਯੋ । ਸਿੰਘਨਿ ਬਿਖੈ ਬੀਰ 
ਰਸ ਬਵਤੋ ॥ ੯॥ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬਸਤ੍ਰ ਨਿਜ ਤੁਰੰਗ ਸੰਭਾਲੇ । ਜ਼ੀਨ ਸਭਿਨਿ 
ਹੀ ਤਤਛਿਨ ਫ਼ਾਲੋ । ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਤੁਰਕ ਦਲ ਆਏ । ਦੁੱਢਭਿ ਬਾਜੇ 
ਪੁਰਿ ਸੁਨਿ ਪਾਏ॥੧੦॥ਭਈ ਜੈਗ ਕੀ ਤਯਾਰੀ ਜਬੈ।ਮੇਮੂਖਾਂ ਪਠਾਣ ਇਕ 
ਤਬੈ।ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਚਾਕਰ ਬਡ ਜੋਧਾ।ਜੈਗ ਸਮੈ ਲਖਿ ਕੈ ਧਰਿ ਕੋਧਾ॥੧੧॥ 
ਪ੍ਰਭੁ ਕੇ ਪਾਸ ਆਇ ਕਰਿ ਭਾਖਾ । ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਹਿਤ ਤੁਮ ਰਾਖਾ 
ਸੁਭਣਨਿ ਕੋ ਡੇਰਾ ਦੀਨ॥ਸਭਿ ਕੋ ਜਮਾਦਾਰ ਮੁਝ ਕੀਨਾ ॥੧੨॥ ਨਿਮਕ 
ਆਪ ਕੋ ਖਾਇ ਵਿਸ਼ੇਖਹ । ਤਿਹ'ਬਹਾਦਰੀ ਕੋ ਅਬਿ ਦੇਖਹੁਮਸੁਨਿ ਪ੍ਰਮਨ 
ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਹ੍ਰੈ ਕੈ । ਇਕ ਕਮਾਨ ਕੋ ਬਖਸ਼ਨ ਕੈ ਕੈ ॥ ੧੩ ॥ ਕਹਜੋ 
੬ਸ਼ਰੀਕ ਮਾਰਨ ਨੀਕੋਂ । ਸਨਮੁਖ ਆਇ ਕਰਤਿ ਰਣ ਹੀ ਕੋ” । ਦੁਤੀਓ 
ਸੈਦ ਬੇਗ ਉਮਰਾਊ । ਡੇਰਾ ਪੂਰਬ ਦੀਨ ਲਟਾਊ।੧੪॥ਸੋ ਭੀ ਆਨਿ ਖਰੋ 
ਜਬਿ ਭਯੋ । ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੁ ਪਿਖਿ ਲਯੋ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਥੇ ਸਿਖ 
ਭਯੋ । ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੈਗ ਮਿਲਿ ਮਗ ਲਯੋ।੧੫॥/ਤਿਸ ਕੋ ਭੀ ਬਖਸ਼ੇ ਗੁਰ 
ਕੱਲ । ੨ਜੈਗ ਦ ਹੋਣ ਤਕ । ₹ਬਹੁਤ.ਪ੍ਰਬਲ ਪਏਗੀ । ਝਤਿਸ (ਲੂਣ ਖਾਣ) ਦੀ। _ 



ਮ ੮੪ ਪ੍ਰਤਾਪ ੂਰਜ । (੫੭੪੩ ), ਰਿਤੁ ੬ । ਅ£ ਕ, 

ਆਯੁਧ। ਭਯੋ ਸੁਚੇਤ ਸੁ ਕਰਨਿ ਮਹਾਂ ਜੁੱਧ । ਅਪਨੋ ਸਿੱਖ ਜਾਨ ਹਿਤ 
ਕਰਨੋ। ਤਿਸ ਕੋ ਸਿਰ ਪਰ ਨਿਜ ਕਰ ਧਰ3ੋ॥੧੬॥ਦਨਹੁੰ ਬਡੇਂ ਬੀਰ ਤਬਿ 
ਗਏ । ਨਿਕਸੇ ਸਿੰਘ ਸੈਗ ਸਭਿ ਲਏ । ਕਲਗ਼ੀ ਝੂਲਤਿ ਆਪ ਅਰੂਢੇਕੋ 
ਨਹਿ ਲਖਹਿ ਜਿਨਹੁ ਗਨ ਗੂਦੇ। ੧੭ ॥ ਸਮੁਖ ਰਿਪਨਿ ਕੇ ਜਥਿ ਬਿਰ 
ਭਏ। ਰਾਜੇ ਤੁਰਕ ਸਕਲ ਮਿਲਿ ਗਏ।ਅਵਿਲੌਕਤਿ ਸਿੰਘਨ ਤਿਨ ਓਰਾ। 
ਗੁਰ ਸਨ ਕਹਜੋ “ਖਰਚ ਰਣ ਥੋਰਾ” ॥ ੧੮ ॥ ਪ੍ਰਭ ਬੋਲੋ “ਦ੍ਰਿਗ ਮੂੰਦਨ 
ਕਰੋ । ਖਰਚ ਲਰਾਈ ਪਿਖਿਹਿਤ ਧਰੋਂਮਗੁਰ ਕੇ ਕਹੇ ਮੂੰਦ ਦਿਗ ਲੀਨਿ। 
ਰਚਨਾ ਬਡੀ ਬਿਲੋਕਨਿ ਕੀਨਿ ॥੧੯॥ ਲਾਖਹੁੰ ਹੀ ਦਲ ਚਢੇ ਨਿਹਾਰੇ । 
ਅਨਿਕ ਰੀਤ ਕੇ ਆਯੁਧਧਾਰੇ।ਕਿਤਿਕ ਤੁਰੈਗਨਿ ਪਰ ਚਢਿ ਰਹੇ।ਧਨੁਖ; 
ਤੁਪਕ, ਅਸਿ ਵਾਲਨਿ ਗਹੇ ॥ ੨੦ ॥ ਪੈਦਲ ਕੋਤਿਕ ਹੈਂ ਸਵਧਾਨੇ । 
ਹੇਤ ਜੰਗ ਕੋ ਰਿਸ ਉਰ ਠਾਨੋ । ਧੂਲ ਰੇਤ ਬਾਰੂਦ ਦਿਖਾਈ'। ਗੁਲਕਾਂ 
ਜੇ ਪਾਥਰ ਸਮੁਦਾਈ"॥੨੧॥ ਤਰਕਸ਼ ਤੀਰ ਪਰੇ ਦਿਸਿ ਆਵੈਂ । ਚਾਹਤਿ 
ਹੈਂ ਅਬਿ ਜੋਗ ਮਚਾਵੈਂ।ਦੇਖਿ ਦੇਖਿ ਸਭਿ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦੇ। ਚਹਤਿ ਜੈਗ ਦੋਨੋ 
ਕਰ ਬੈਦੇ ॥੨੨॥ ਮਸਤਕ ਟੇਕਿ ਚਮਕ ਕਰ ਪੜੇ%ਸ਼ੱਤ੍ਨਿ ਸਾਥ ਸਮੁਖਿ 
ਹੁਇ ਲੜੇ । ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਇ ਕਰਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਚਲਾਏ । ਘਨ ਬਨਿ ਕੈ ਗਲਕਾਂ 
ਬਰਖਾਂਏ।੨੩॥ਇਕ ਰੋੜੀ“ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਸੇ । ਦੇਖੰਹਂ ਜੈਗ ਪਰਯੋ ਬਡ 
ਜੈਸੇ। ਏਕ ਏਕ ਸਿਖ ਪਰ ਪਿਖਿ ਧਾਏ'। ਸੋ ਸੌ ਤੁਰਕ, ਹੈਕਾਰਤਿ ਆਏ 
॥੨੪॥ ਤੁਪਕ,ਤੀਰ,ਤਰਵਾਰ,ਕਟਾਰੀ । ਮਚੀ ਮਾਰ ਭੀਮਾ” ਇਕ ਸਾਰੀ । 
ਗਿਰ ਗਿਰ ਪਰੈਂ ਘਾਇ ਕੌ ਖੇ ਕੈ। ਸ਼ੋੋਠਤਿ ਸੈਗ ਲਿਪਤਿ ਤਨ ਹ੍ਰੈ ਕੈ 
॥੨੫॥ਕਬਿੱਤ॥ ਰਣ ਸਿੰਘ/ਸ਼ਯਾਮ ਸਿੰਘ, ਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਯਾ ਸਿੰਘ, ਸੂਰਮਾ 

_ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਯੋ ਕਰਿ ਹੋਲ ਕੋ । ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਦੇਵਾਸਿੰਘ, ਔਰ ਭਾਈ 
-ਟੇਕਸਿੰਘ, ਰਾਂਮਸਿੰਘ, ਹਰੀਸਿੰਘ, ਬਾਜੀ ਦੀਨ ਪੈਲ ਕੋ।ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, 
ਧੰਨਾਸਿੰਘ ਅਰੁ ਹੈ ਧਿਆਨਸਿੰਘ,ਗਯਾਨਸਿੰਘ,ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਟੌਰ ਬਡ ਮੇਲਿ 
ਕੋ। “ਮਾਰ ਮਾਰ” ਕਹੈਂ, ਅਰਿ ਮਾਰਿ ਮਾਰ ਗੇਰੋ' ਸਿੰਘ, ਵਧਤਿ ਅਗੇਰੈ,ਪੈ 

ਜੁੱਧ ਦਾ ਖਰਚ ਬੋੜਾ ਹੈ । ਘੜ ਤੇ ਰੇਤ ਬਰੂਦ ਹੋਕੇ ਦਿੱਸੀ । -੧ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਗੋਲੀਆਂ ( ਹੋ 
ਦਿੱਸੇ) । 5€ਹ ਨਲ (ਵੈਰੀ ਤੋ) ਪਏ । “ਟਿੱਬਾ, ਟਿੱਲਾ । #(੨ਰਕ) ਧਾ ਕੇ (ਪਏ) ।?ਭਜਾਨਕ। 
“ਪੇੜੇ ਦਬਾਕੇ ਲੋ ਚਲੇ । (ਅ) (ਬਾਜੀ=) ਜੈਗ ਦੂਪੀ ਖੇਲ ਨੂੰ ਦੱਬ ਚਾੜ੍ਹੀ 



ਸਰੀ ਗੁਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਲ । (੫੭੪੪) ਰਿਤੁ ੬ । ਅੰਠੂ ੨, 

ਪਿਛੇਰੈ ਜਿਮ ਖੇਲ ਕੋ' ।੨੬॥ਦੋਹਰਾ॥ਨੈਦਬੇਗ ਗਹਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਕੋ ਵਧ੧ੋ ਅੱਧ_ 
ਰਣ ਮਾਂਹਿ। ਹਰੀਚੈਦ ਗਿਰਪਤੀ ਕੋ ਮੀਆਂ ਸੇਗਜਾ ਜਾਂਹਿ॥੨੭॥ ਚੌਪਈ। 

ਪਟੇਬਾਜ ਦੋਨੋ ਬਡ ਜੋਧੇ । ਭਯੋ ਭੇੜ ਸਨਮੁਖ ਉਰ ਕ੍ਰੋਧੇ। ਖੜਗ ਸਿਪਰ 

_ਦੋਨਹੁੰ ਕਰ ਧਾਰੀ। ਭਾਂਤਿ ਅਨੌਕ ਘਾਤ ਬਿਸਤਾਰੀ ॥ ੨੮ ॥ ਬਾ#; 
ਦਾਹਨੇ, ਪਾਛੇ, ਆਗੇ । ਵਿਚਰਤਿ ਦਾਵ ਕਰਨਿ ਬਹੁ ਲਾਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ 

ਆਦਿਕ ਪਿਖੰਹਿਂ ਤਮਾਸ਼ਾ । ਦੋਨਹੁੰ ਜੈ ਚਹਿ ਕਰਤਿ ਬਿਨਾਸ਼ਾ॥੨੯॥ਏਕ 
ਪ੍ਰਹਾਰੈ ਦੁਤੀ ਬਚਾਵੈ । ਆਡਹਿੰ ਸਿਖਰ” ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਚਲਾਵੈਂ। ਦਾਵ ਅਨਿਕ 
ਕਰਿ ਜੱਧਮਚਾਯੋ। ਕਟਹਿਂ ਅੰਗ ਨਹਿ ਥਾਉ ਛੁਟਾਯੋ ॥ ੩੦॥ ਸੈਦਬੇਗ 
ਤਬਿ ਖੜਗ ਪ੍ਹਾਰਾ । ਹਰੀਵੈਦ ਗਭੰਹ ਸਿਪਰ ਸਹਾਰਾਂ । ਘਾਵ ਬਚਾਇ ਸੁ 

ਦਿ ॥ ਹਰੀਚੈਦ ਕੈ ਹਨਯੋ 
। ਕਟੜੋ.ਅੰਗ ਕਰਿ ਪ੍ਰਾਨਨਿ ਹਾਨਾ । ਪਿਖਯੋ ਲਰਾਈ ਮੈਂ ਜਬਿ 

8 । ਦੀਨਬੇਗ” ਤਬਿ ਆਨ ਵੈਗਾਰ੧॥੩ ੨॥ਵੇਰਤਿ ਸੈਫ ਆਨ ਕਰਿ 

ਭਿਰਯੋ । ਸੈਦਬੇਗ ਸੋਂ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜੋ। ਦੋਇ ਘਟੀ ਲਗ ਕੀਨ 'ਸੈਗ੍ਰਾਮਾ। 

ਦੇਖਤਿ ਬਹੁ ਨਰ ਭਾ ਅਭਿਰਾਮਾਂ ॥੩੩॥ ਦੀਨਬੇਗ ਤਬਿ ਸੈਫ ਚਲਾਈ। 

ਸੈਦਬੇਗ ਕੋ ਅੰਗ ਲਗਾਈ.ਗਿਰਜੋ ਜੁੱਧ ਮਹਿ “ਗੁਰ ਗੁਰਸਿਮਰਤਿ । ਸ਼੍ਰੀ 
ਪ੍ਰਭੁ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਚਿਤ ਹਰਖਤਿ ॥੩੪॥ ਮਹਾਂ ਕੈਤੂਹਲ" ਸਭਿ ਨੰ ਹੇਰਾ । 
ਸੁਰ ਪੁਰਿ ਮਹਿੰ ਤਿਨ ਕੀਨਿ ਬਸੇਰਾਂ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੀ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਜਬੈ। 
ਅਪਨੇ ਲੋਕ ਬਾਸ ਦਿਯ ਤਬੈ ॥੩੫॥ ਅਪਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁ ਲਰਤਿ ਜੜਾਰੇ । 

ਪਰੇ ਤਰਕ ਜਨ ਗਿਰੇ ਮੁਨਾਰੇ । ਹਤਹਿਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬੀਰ ਰਸ ਮਾਤੋਂ। ਸ਼੍ਰੋਠਤਿ 
__ ਗਿਰਹਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੈਗ ਰਾਤੇ ।੩੬ ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਚਯੋ ਘਮਸਾਨ । ਲੋਥ 

ਪੋਥਨਾਭਈ ਮਹਾਂਨ। ਬਾਇਸ” ਜੈਬੁਕ” ਕੌਕਂ ਕਰਾਲੋ। ਕੁਰਕਤਿ ਆਮਿਖ 
ਖਾਇ ਬਿਸਾਲੋ॥੩੭॥ਛਾਤੀ ਮੂੰਡ ਫੁਟੈਂ ਲਗਿ ਗੋਰੀਪਰਜੋ ਜੋਰ ਭਾਰੀ ਜੁਗ 

“(ੂੰਹੇਂ) ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ( ਤੇ ਸ਼ੜ੍ਹ ਨੂੰ ) ਸਿੰਘ ਮਾਰਕੇ ਭੇਗਦੇ ਹਨ, ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਗੇ 

ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ (ਸਾਚੀ ਚੀ) ਖੇਡ ਵਿਚ (ਕਰੀਦੀ ਹੈ) । ( ਅ) ਐਉ' ਬੀ 
ਕਰਦੇ ਹ6:-( ਸਿੰਘ ) ਅਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ( ਸ਼ਤਆਂ ਦੀ ) ਖੇਲ ਢਾ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹੈੱਚਸ-ਹੈ 

(ਪੈ=ਕਦਮ) । “ਆਸਰਾ ਕਰਕੈ ਢਾਲ ਦਾ । ਬਅੰਗ ਕਫੀ'ਦੇ-ਹਨ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਭਦੇ । (ਅ) 
ਨਾ ਮੰਗ ਕਰਿਆ ਨਾ ਥਾਂ ਛੁਟਿਆ । ੧( ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਦਾ ) ਦੀਨਬੇਗ (ਆਦੀਨਾ ਬੇਗ) । 

ਪਤਲਵਾਰ ਵੇਰਦਾ । #ਅਚਢਰਜ ਤਮਾਸ਼ਾ । ”ਕਾਂ । "ਗਿੱਦੜ । ੯ਵਿੱਟੀ ਚੀਲ । 



_ਮ) ਪੂਰ ਪ੍ਰਭਾਂਪ ੧ਰਜ। __ _(੫੭੪੫) ਰਿਤੁ ੬। ਐ ੩ 

ਓਰੀ । ਹਲਾਹਾਲ ਬਡ ਭਯੋ ਕੁਲਾਹਲ । ਲਰਤਿ ਬੀਰ ਰਣ ਰੈਗ ਚਲਾ` 
ਚਲ'॥੩੮॥ਪਾਛੇ ਪਾਉ' ਨਹੀਂ ਕਿਨ ਡਾਰੇ/ਲਰਤੇ ਆਪਸ ਬਿਖੈ ਪ੍ਰਚਾਰੇ” 

ਕਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦਲ ਪੰਚ ਸੈ ਹੋਵਾ।ਕਹਾਂ ਸ਼ੱਤ੍ ਲਾਖਹੁ ਭਟ ਜੋਵਾ॥੩੯॥ਬਿਚਰੈਂ 
ਬੀਰ ਕਿਕਾਨਕੁਦਾਵੈਂ , ਵਧਹਿੰ ਅੱਗ੍ਹ ̀ਤੋਮਰ ਭਰਮਾਵੈਂ । ਬਿਸਮੇ ਤੁਰਕ 

ਮਾਰ ਜਬਿ ਪਰੀ । ਅੰਧ ਧੁੰਧ ਉਡਿ ਰਜ ਨਭ ਭਰੀ ॥੪੦॥ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ 

ਕੋਤਿਕ ਕਾਲਮਾਰਨ ਮਰਨੌਂ ਮਚਜੋ ਕਰਾਲ । ਜੁੱਧ ਖੇਤ ਜੋਧਨ ਤੋਂ ਛਾਯੋ। 

ਮਹਾਂ ਸਾਰ ਸੋਂ ਸਾਰ ਬਜਾਯੋ ॥ ੪੧ ॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਤਾਪ ਸੂਰਜ ੍ਰਿਥੇ ਖਸ਼ਫਮ 
ਦੁਤੇ ਪੀਗ੍ਰਾਮ! ਪਰਮਿਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਦੁਤੀਓ ਅੱਸੂ । ੨ ॥ 

੩, (ਨੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਕੀਰ ਹੋ ਗਿਆ] । 

ਦੌਹਰਾ ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਣ ਮਚ ਰਹੜੋ ਮੇਮੂਖਾਨ ਪਠਾਨ । ਕਰਤਿ ਸ਼ੀਘ੍ਰ- 
ਤਾ ਫਿਰਤਿ ਹੈ ਤਾਨਹਿ ਬਾਨ ਕਮਾਨ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਹਯ ਕੁਦਾਇ ਚ੫- 

ਲਾਇ ਪ੍ਰਹਾਰਹਿ । ਇਤ ਉਤਿ ਬਿਚਰਤਿ ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਸਘਾਰਹਿ । ਕਰਿ ਬਹਾ- 

ਦਰੀ ਗੁਰ ਦਿਖਰਾਵਹਿ । ਰਿਪੁ ਕੋ ਖਾਪਤਿ ਆਪੈ ਬਚਾਵਹਿ ॥ ੨॥ ਸੈਂਦ- 
ਖਾਨ ਜਿਸ ਵਿਗ ਸਰਦਾਰੀ । ਜਿਸਕੇ ਸਕਲ ਸੈਨ ਅਨੁਸਾਰੀ । ਤਿਸਕੇ 

'ਜਾਗੇ ਭਾਗ ਬਿਸਾਲਾਂ । ਉਪਜਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਆਨਿ ਤਿਸ ਕਾਲਾ ॥ ੩॥ ਸੁਜਸ 
ਗੁਰੂ ਕੌ ਸੁਨੜੋ ਰਹਕੋ। ਨਹੀਂ' ਬਿਲੋਚਨ ਤੇ ਕਬਿ ਲਹਕੋ। ਗੁਨੀ;ਉਦਾਰ; 
ਚਤੁਰ, ਤਨ ਰੂਰੇ" । ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਗੁਨ ਗਨ ਕਰਿ ਪੂਰੇ' ॥੪॥ ਜਨੁ ਜਗ 
ਕੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜੋਰੀ੬ । ਬਿਬਿਧਿ ਬਿਧਿਨਿ ਕੀ ਬਿਧਹਿ . ਬਟੋਰੀ” । ਸੁਮਤਿ 
ਬਿਚਾਰ ਚਾਰ ਚਤੁਰਾਈ । ਮੂਰਤਿ ਗੁਰ ਕੀ ਏਕ ਬਨਾਈ ॥੫॥ ਮਨਹੁੰ 

ਦਿਖਾਵਨ ਨਿਜ ਨਿਪੁਨਾਈ” । ਗੁਰ ਤਨ ਰਚਿ ਤਿਸ ਕੀਰਤਿ ਪਾਈ। 

ਪਦਮ ਪੱਤਰ ਆੜ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਡੋਰੇ" । ਖੰਜਨ ਮਨ ਰੈਜਨ ਚਿਤ ਚੋਰੇ॥੬॥ 
ਰਚਿਰ ਬਿਲੋਚਨ"” ਭਲੇ ਬਨਾਦੇ। ਮੀਨ ਪਲਟ ਆਦਿਕ" ਗੁਣ ਪਾਏ । 

ਮੁ ਖਮੰਡਲ ਕਯਾ ਬਪੁਰਾ ਚੈਦ । ਬਹੁ ਦੋਸ਼ਨਿ ਤੇ ਦੀਸਤਿ ਮੰਦ ॥੭॥ ਸਦਾ 
(ਰਣਰੈਗ= ਜੋਗ ਕੂਮੀ ਵਿਚ ਅੱਰੇ ਵਧ ਵਧਕੇ । ੩ਵਗਾਰਦੇ ਹਨ । =ਪੌੜੇ । <ਡਾਵ. 
(ਅੱਦਦੇਂ) ਗੁਣੀ, (ਸੁਭਾਵ ਤੋਂ) ਉਦਾਰ; (ਬਾਣੀ ਤੋਂ) ਚਤੁਰ ਤੇ ਸਰੀਜੋਂ ਨੁੰਦਰ । ਪਪੂਠੇ ( ਹਨ 

ਗੁਰ ਜੀ) । ੬ਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ? । “ਮਾਟੌ ਨਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ (ਜਗਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ) ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਬਟੋਰ 
ਬਟੋਰ ਕੇ ਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਬਨਤਾ। ਦਕਵਲ ਦੇ ਪੱਟ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ (ਵਾਈ ਨ) ਵਿ ਡੋਰ 
੯ਮਮੇਲੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਿਤ ਦੁਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਹਣੇ ਨੈਣ” । 
੧੧ਮੱਛੀ ਵੀ ਪਲਟ ਆਦਿਕ । 



ਸਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ ' (੫੭੪8੬) ਰਿਤੁ ੬ ।£ ਭ. 

ਪ੍ਫੁੱਲਤਿ, ਅੰਕ ਨ ਕੋਈ' । ਕਮਲ ਕਹਹੁ ਕਿਮ ਸਮਤਾਂ ਹੋਈ । ਕੌਨ 
ਕੌਨ ਗੁਨ ਬਰਨੋ' ਅਬੈ । ਸੁਜਸ ਕਹਤਿ ਜੋ ਘਰ ਘਰ ਸਬੈ ॥੮॥ ਕਰਾ- 
ਮਾਤ ਕਾਮਲ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ। ਸਕਲਕਲਾ ਸਮਰਬ ਸਖ ਠਾਹਰ । ਸੈਦ 
ਖਾਨ ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਗੁਨ ਗਨ ਕੋ । ਚਾਹਤਿ ਪਿਖਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਮਨ ਕੌ॥੯॥ 

ਕਹੀ ਇਤ ਛਲ ਬਨ ਬਹਿ ਕਿਈ। ਜਿਸ ਤੋ ਸੰਤਰੇ ਜਬ ਹੋਈ 
ਚਢਰੋ ਮੁਹਿੰਮ ਅਨੰਦਤਿ ਆਯੋ। ਅਵਸਰ ਹੁ ਖ਼ੁਦਾਇ ਬਨਾਯੋ ॥ ੧੦॥ 
=ਦਰਸ਼ਨ ਹੁਇ ਹੈਂ ਜੈਗ ਬਹਾਨੋ-।ਰਿਦੇ ਮਨੋਰਥ ਦ੍ਰਿੜ ਅਸ ਠਾਨੌ।ਦਲ 
ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਨਹੁੰ ਭਏ। ਦੇਖਨਿ ਕੀ ਇੱਛਾਂ ਉਰ ਲਏ॥੧੧॥ ਤੁਰਕਨਿ ਤੇ 
ਚਿਤ ਤਾਸ ਧਰੈਤਾ ।-ਬਿਦਤ ਮਿਲੋਂ-ਇਮ ਨਹੀਂ ਚਹੈਤਾ ।-ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬੈਧਿ 
ਕਰਿ ਸਨਮੁਖ ਆਵੈਂ । ਰਣ ਹਿਤ ਕਰਨ, ਦਰਸ ਦਿਖਰਾਵੈਂ ॥ ੧੨ ॥ 
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੀਰਨ ਪੀਰਉਰ ਕੀ ਲਖਹਿਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਧੀਰ੯। ਤੋਂ ਅਬਿ ਤੋਜ 
ਤੁਰੈਗ ਕੁਢਾਵਹਿੰ । ਕਲਗੀ ਝੂਲਤ ਫੂਪ ਦਿਖਾਵਹਿੰ ॥ ੧੩॥ ਅਤਿ 
ਉੜਿਕੋਠਾ" ਲਖਿ ਚਿਤ ਮੇਰੀ। ਏਕ ਬਾਰ ਇਤ ਪਾਵਹਿ ਵੇਰੀ-। ਮਨ ਕੇ 
ਇਮ ਸੈਕਲ੫ ਉਠਾਵੈ । ਵਹਿਰ ਡਗਤਿ ਨਹਿ ਕਛੂ ਅਲਾਵੈ ॥੧੪॥ ਜਾਂਨੰ 
-ਤੁਰਕ ਤਰਕ ਕੋ ਕਰੈਂ।ਹਜੋਂ'ਸਭਿਨਿ ਮਹਿ ਬਹੁ ਬਿਸਤਰੈ' । ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ 
ਨਵਰੈਗ ਢਿਗ ਕਹੈ' । ਮੋ ਕਹੁ ਮਹਾਂ ਨਿਲਾਯਕ ਲਹੈਂ-॥ ੧੫॥ ਦਿੱਤਯਾ- 
ਦਿਕ ਮਨ ਗਟੀ ਗਨੰਤਾ । ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਅਤਿਸ਼ੈ ਅਕੁਲੌਤਾ । ਜਾਗੇ ਭਾਗ 
ਪ੍ਰੋਮ ਵਸ਼ਿ ਹੋਯੋ । ਬਿਹਬਲ ਭਯੋ ਚਹੈ ਗੁਰ ਜੋਯੋ ॥ ੧੬॥ ਮਹਾਂ ਭਾਵਨਾ 
ਉਰ ਬਿਰਧਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ। ਸਹਿ ਨ ਸਕੇ ਬ੍ਰਹਿ 
ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੋਰ॥ਰੋੜੀ ਪਰ ਤੇ ਉਠਿ ਬਿਨ ਦੋ੦॥੧੭॥ ਹ੍ਰੋ ਸੁਚੇਤ ਤਬਿ ਹੀ ਕਟ 
ਕਸੀ । ਸਦਾ ਪ੍ਰੋਮ ਕੇ ਜੋ ਹੈਂ ਬਸੀ । ਧਨੁਖ ਬਾਨ ਨਿਜ ਪਾਨ ਸੰਭਾਰਾ। ਭਏ 
ਤੁਰੈਗਮ ਪਰ ਅਸਵਾਰਾ॥੧੮॥ਕਰਤਿ ਸ਼ੀਘੂਤਾ ਹਯ ਚਪਲਾਏ। ਤਤਛਿਨ 
ਖਾਨ ਅੱਗੂ ਕੋ ਆਏ । ਕਹਜੋ ਖਾਨ ਜੀ ! ਬਨ ਸਵਧਾਨਾ। ਤਜਿ ਆਲਸ 
ਹੁਇ ਆਯੁਧ ਪਾਨਾ ॥ ੧੯ ॥ ਖਬਰਦਾਰ ਹੁਇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸੈਕਾਰਹੁ । ਸਹਹ 
ਵਾਰ ਕੈ ਅਪਨਿ ਪ੍ਰਹਾਰਹੁ । ਸੈਦਖਾਨ ਵਿਚ ਸੈਨ ਤਮਾਮੂ । ਹਾਥ 

“ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ) ਉਪਰ । ਦੋਸੂਖਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ । । ੧2ਮ ਦੀ ਹਿਰ ਪਆਲ੍ਹਾ) 
ਹਲ ? ਦਿਲ ਦੀ ਲਖ ਲੈੱਦੇ ਹਨ । (ਅ) ਪੇਮ ਦੀ ਇਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ (ਮੇਰੇ) ਹਿਰਦੇ ਦੀ (ਪੀੜ 
ਨੂੰ) ਲਘ ਲੋਣ । $ਇੱਛਾ । “ਨਿੰਦਾ । 



__ ਮੂ ਪੂਰ ਪੂਤਾਕ ਸੂਰਜ । (੦੭੪੭ ) ਰਿ=ੁ ੬ । ਅੰ 3. 
ਥੇ ਝੁਕਿ ਕੀਨ ਸਲਾਮੂ ॥੨੭॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੂਰਜ ਕੋ ਦਰਸਾਏ । ਕਮਲ 
ਬਿਲੋਚਨ ਜੁਗ ਬਿਕਸਾਏ । ਮਹਾਂ ਪ੍ਰੰਮ ਤੇ ਗਦਗਦ ਬਾਨੀ । ਆਨੰਦਤਿ 
ਚਿਤ ਤਉ _ਬਖਾਨੀ ॥ ੨੧॥ ਖ਼ੁਦਾਇ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਇਤਾੈੱਬਜਿਨਸਿ ਖੈਦਹ। 

ਜਿਨਸ ਖ਼ੁਦਾਇ ਮੁਰੀਦ ਜ਼ਿੰਦਹ। ਨਹਿ ਸਮਤਾ ਮੋਤੇ ਬਨਿ ਆਵੈ। ਰਵਿ 
ਕੱਦਜੋਤ ਜਥਾ ਕਿਮ ਪਾਵੈ?॥ ੨੨॥ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਬਹੁਰ ਉਚਾਰਾਂ । 
“ਸੁਨਹ ਖਾਂਨ'ਜੀ ! ਬਾਕ' ਹਮਾਰਾ । ਚਾਕਰ ਰਹਿਬੋ ਡੋਰੇ ਦਾਰੀ” । ਜੈਗ 
ਜੀੜਿਬੋ ਪਾਕੇ ਦਾਰੀ੯॥੨੩॥ ਸੁੰਨਤਿ ਬਾਕ ਤ਼ਜਿ ਢਿਯੋ ਤੁਰੈਗਮ । ਛੋਰਿ 
ਦਿਯੋ ਸਭਿ ਅਪਨੋ ਸੈਗਮ । ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਮ ਪਕਰੇ ਆਇ । ਉਪਰ 
ਗਾਖਜੋ ਸੀਸ ਟਿਕਾਇ ॥ ੨੪॥ ਅਤਿ ਅਨੰਦ ਕੇ ਅੱਸ਼੍ਹ ਚਾਲੇ । ਜਿਸ ਤੋ 
ਪਦ ਸਮ ਪਦਮ ਪਖਾਲੋ। ਮਾਰਨ ਮਰਿਬੇ ਕੋ ਜਹਿੰ ਬੈਹੈਤਹਿਂ ਕਰਿ ਪ੍ਰੇਮ 
ਲੀਨ ਬਭੇ ਖੈਰ “॥ ੨੫ ॥ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ । ਜਾਗ ਉਠਜੋ 
ਅੰਗੂਰ ਸੁ ਉਰ ਕੋਕਿਸੂ ਦੋਸ਼ ਤੋ ਪਾਇ ਤੁਰਕ ਤਨ । ਤੱਦਪਿ ਲਾਗੀ ਰਹੀ 
ਲੰਗਨ.ਮਨ ॥ ੨੬॥ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖਯਤ ਕੇ ਗੁਰ ਗਜਾਤੇ । ਕਰਮ ਸ਼ੁਭਾਸ਼ੂਭ 
ਤਿਸ਼ਤੇ ਜਾਝੇ । ਜ਼ਿਦੋ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋ ਲਹਤੇ । ਕਲੁਖ ਪੁੰਜ ਜਿਸ ਮਹਿੱ“ 

_ਸ਼ਭਿ ਦਹ੧ੋ॥੨੭॥ਕ੍ਰਿਘ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਤੋ ਧਰਿ ਸਿਰ ਹਾਥਾ। ਤਤਛਿਨ ਸੇਵਕ 
ਕੀਨਿ ਸਨਾਥਾ । ਸਹਿਤ ਕੁਟੰਬ ਜਗਤ ਕੋ ਤਯਾਗਾ । ਰਿਦੇ ਤੀਬੂ ਤਰਿ” 
ਭਯੋ ਵਿਰਾਗ਼ਾ ॥ ੨੮ ॥ ਸ਼ਸ਼ਤ੍ ਤੁਚੈਗਮ ਸਭਿ ਦਲ ਛੋਰਾ । ਹੁਏ ਫਕੀਰ 
ਗਮਨਜੋ ਬਨ ਓਗ਼ਾ । ਕਿਹ ਸੈਂ ਮਿਲਯੋ ਨ ਦੀਖਯੋ ਵੇਰ । ਗਯੋ ਸੁ ਗਯੋ 
"ਇਸ ਗ਼ਲਤ ਫਾਰਸੀ ਇਬਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੰਉਂ ਲਗਦੇ ਹਨ:-ਇਹ ਬੰਦਾ ਖੂਦਾ ਦੀ ਹੂ-ਬਹੂ 

_ ਖੁਦਾਈ ਹੈ, (ਹਾਂ) ਇੰਨ ਬਿਨ ਤੇ ਦੂ-ਬ-ਹੂ (ਇਹ) £ਦਾ ਹੈ (ਦੋ) ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਸ਼ਾਹੀ) ਨੌਕਰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ (ਵੌਜ ਦਾ) ਤਰਾ ਟੱਖਣਾ । <ਜੈਗ ਜਿੱਤਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਰਹਿ 
ਸਕਣਾ !! ਭਾਵ “ਕਰਮ.ਕਰਤ ਹੋਵੈ ਨਿਹਕਰਮਦੀ ਜੁਗਤ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ । $ਕਮਲਾਂ 
ਵਰਗੇ ਪੈਰ ਧੋ? । “ਬੜ ਸੁ ਲਿਆ । #ਜਿਸ (ਪ੍ਰੇਮ) ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਚ । “ਬੜੋ ਜੋਰ ਦਾ । 

____ੋਂਫਾਰਸੀ ਜ਼ਿਅਰ ਦਾ ਪਾਠ-ਫਾਰਸੀ ਅਨਪੜ੍ਰੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਵਿਗਾੜ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ 
ਹੈ । ਕਿਤੇ ਪਾਠ 'ਖੁਦਾਇਦੀਂ ਖੁਦਾਇਦ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਪਾਠ ਹੈ।. ਕਈ 
ਗੁਜਾਲੀਆਂ ਨੇ “ਖੁਦਾਇ ਖੁਦ ਦੀਦਮਾਂ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਦਟੁਸਤ ਪਾਠ ਐਉਂ ਜਾਪਦਾ 
ਹੈ:-'ਖੁਦਾਂ ਆਇਦ ਖ਼ੁਢਾ ਆਇਦ ਕਿ ਸੈ ਆਇਦ ਖੁਦਾ ਖੈਦਹ, ਹਕ੍ਰੀਕ੍ਤ ਦਰ ਮਿਜਾਜ਼ 
ਆਇਦ ਕਿ ਮੁਰਦਹ ਰਾ ਕੁਨਦ ਜਿੰਦ ਅਰਥਾਤ “ਖੁਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਦੈ ਕਿ 
ਖੁਦਾ ਦਾ ਝਦਹ ਆ ਜ਼ਿਹਾ ਹੈ ?ੂ (ਹਾ) “ਯਬਾਰਬ” ਸੂਲ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ੧% ਰਿਹਾ_ਹੈ ਤਾਕਿ 
ਮੁਰਏ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਕਰ.ਦੇਵ ।” 



੧1 ੮੪ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । (੫੭੩੮ ) ਦੂਤ ੬। ਅੱਠ ੩. 

ਗੁਰਨਿ ਮੁਦ ਹੇਰਿ' ॥ ੨੯ ॥ ਜਗਤ ਅਸਾਰ ਕਰ ਜਾਨਾਂ । ਸਾਂਚ 

ਆਤਮਾ ਸਾਰ ਪਛਾਨਾ। ਦੁਬਿਧਾ ਮਿਟੀ ਗਜਾਨ ਕਹੁ ਪਾਯੋ। ਰਾਗ ਦੋਖ ਮਨ 
ਮੂਲ ਮਿਟਾਯੋ।। ੩੦ ॥ ਨਾਨਾ ਭੇਦ ਸਰਬ ਨਿਰਵਾਰੇ । ਹੇਰਨੋ ਏਕ ਬ੍ਰਹਮ 
ਵਿਸਤਾਰੇ” । 'ਕੋਸ਼ਠ ਤਿਮਚ ਬਿਖੈ ਕੋ ਰੋਕਾ। ਨਿਕਸਤਿ ਜਬਾ ਪਰਕਥ3 
ਬਿਲੋਂਕਾ॥੩੧॥ ਤਨ ਹੈਤਾ ਮਹਿ ਬਿਤੀ ਨ ਆਈ। “ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮਿੰ' ਕੀ 
ਲਿਵਲਾਈ। ਜਿਸ ਮੁਖ ਭਯੋ ਤਿਤਹਿ ਚਲਿ ਗਯੋ। ਪਰਮ ਹੈਸ ਆਵਸਥਾ 
ਥਯੋ॥ ੩੨॥ ਏਕ ਬਾਰ ਸੈਕਲਪ ਬਿਲਾਏ। ਨਿਸ਼ਚਲ ਭਯੋ ਨ ਬਹੁਰ 
ਉਠਾਏ।ਦੇਹਿ ਪਾਤ ਕਿਤ ਹ੍ਰੈ ਹੁਇ ਗਯੋਬ੍ਹਮ ` ਰੂਪ ਤਤਛਿਨ ਹੀ ਭਯੋ । 
॥੩੩॥ ਮੂਲ ਅਹੈਤਾਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ । ਸੋ ਮਿਟਿ ਗਈ ਨ ਵੇਰ ਧਰਨਿ 

ਕੀ। ਇਵ ਦੋ ਦਲ ਅਵਿਲੋਕਿ ਤਮਾਸ਼ਾ । ਥਿਸਮਾਨੋ ਫਾਰ ਕੋਰ ਬਿਲਾਸਾ। 

੩੪॥-ਇਹ ਕਯਾ ਭਯੋ ਨ ਜਾਨਯੋ ਜਾਈ। ਸੈਦਖ਼ਾਨ ਕਿਤ ਗਯੋ ਪਲਾਈ 

ਕੈ ਕਾਮਣ“ ਗੁਰ ਕੀਨਸ ਕੋਈ । ਬਡ ਸਰਦਾਰੀ ਤਜਿ ਕਰਿ ਸੋਈ॥੩੫॥ 

ਸਭਿ ਧਨ ਧਾਮ ਪੁੱਤ ਅਰੁ ਦਾਰਾ । ਲਰਤਿ ਹੁਤੋ ਤਜਿ ਕਹਾਂ ਸਿਬਾਰਾਂ 
ਸੰਗਰੀ ਸੈਨ ਚਵੀ ਜਿਹ ਪਾਫੇਤਜਿ ਐਸ਼੍ਹਰਜ ਕਹਾਂ ਸੋ ਗਾਛੇਂ॥੩੬ਮਤੁਰ- 
ਕਨਿ ਮਹਿੰ ਜੇਤੇ ਉਮਰਾਉ । ਕਰਤਿ'ਬਿਚਾਰਨਿ ਲਖਜੋ ਨ ਕਾਉ ' ਸੁਨਿ 

ਸਨਿ ਦੌਰਿ ਆਪ ਮਹਿ ਮਿਲੇ । ਸੈਦਾਨ ਕੀ ਬਾਤਨਿ ਕਿਲੋਂ” ॥ ੩੭ ॥ 

ਸੈਘਰ ਹੋਤਿ ਸਿੰਘ ਲਰਿ ਰਹੇ/ਚਮੁ ਬਿਸਾਲੀ ਕਿਮ ਜੈ ਲਹੇ। ਛੁਟਹਿੰ'ਤੀਰ 
ਬਰ ਬੀਰਨਿ” ਗੋਰੀ । ਛਾਤੀ ਮੁੰਡ ਅੰਗ ਦੇ' ਢੋਰੀ ॥ ੩੮ ॥ ਇਕ ਦਿਸ਼ਿ 

ਰਾਜੇ ਕਰਹਿੰ ਲਰਾਈ।.ਹੇਲਾ ਘਾਲਿ ਪਰੇ ਸਮੁਦਾਈ । ਦਿਸ਼ ਦੂਸਰ ਮਹਿ 

ਤਰਕ ਬਿਸਾਲੇ । ਹਾਲ ਹੂਲ ਕਰਿ ਹੇਲ ਸੁ ਘਾਲੋ" ॥੩੯॥ ਬਿਰੇ ਨ ਪੈਰ 

ਖਾਲਸੇ ਕੇਰੇ। ਲਰਤਿ ਘਨੇ ਅਰੁ ਹਟਤਿ ਪਿਛੇਰੇ । ਤਜਿ ਜ੍ਰਾਲਾਬਮਣੀ 
ਰਿਪ ਸ਼ਮਣੀ"। ਜੈ ਚਾਹਤਿ ਤੁਰਕਨਿ ਗਨ ਦਮਣੀ"”॥੪੦॥ ਭਿੜੈਂ ਭੇੜ 

ਕਬਹੂੰ ਥਿਰ ਰਹੈ"'।ਲਾਖਹੁੰ ਸ਼ੱਤਨਿ ਕੋ ਕਿਮ ਸਹੈਂ? ਸੇਲੋ ਸਾਂਗ ਤਮਾਚੇ 
ਹਤੇ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ 'ਫਤੇਂ ॥੪੧ ॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਝੇ 

ਖਸ਼ਟਮ ਜੁਤੇ 'ਸੈਦਖਾਨ” ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਣਨ£ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਤੀਓ ਅੰਸੂ-॥ ੩ ॥ 

੧ਅਦ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ । ਪਸਰਿਆ ਹੋਯਾਂ। ਕੈਡਾਵ ਜਿਵੇਂ ਕੋਠੇ ਵਿਚ (ਚਿਰ ਤੋਂ ) 
ਦੁਕਿਆ ਹੋਇਆਂ ਹਨੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੇਖਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।$ਅਹੈਤਾ ਹੀ ਮੂਲ ਹੈ । “ਟਣਾ । 

ਵਕਿੱਬ ਚਲਾ ਗਿਆ । “ਮਿਲੈ ਹੋਏ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ। “ਰੌਲਾ ਪਾਕੇ ਹੱਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਤੁਰਕਾਂ ਦਾ 

ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ । “ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ । "ਕਦੇ ਣਿਕ ਜਾਣ । %ਪਾ:=ਤੀਜ਼ ਬਰਛੀ ਹਨ । 



। ਧਰ ਪ੍ਤਾਪ ਸੂਰਜ । `( ੫੭੪੯) ਰਿਤੁ ੬ । ਲੰਮੂ ਬੇ. 

੪. [ਰਮਜ਼ਾਨ ਮਾਰਿਆ । ਔਰੈਗਵੇ ਬ ਨੂੰ ਖਬਰ] 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਸੈਦਖਾਨ ਲਹਿ ਗਕਾਨ ਕੋ ਜਬ ਗਮਨਜੋਂ ਰਣ ਥਾਨ" । ਸਨਮੁਖ 
ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ ਭਯੋ ਖਾਨ ਰਮਜ਼ਾਂਨ॥੧॥ ਫੌਪਈ ॥ ਫੇਰਿ ਤੁ ਰੈਗਮ ਤੀਰ 
ਚਲਾਵਹਿ। ਕਰਤਿ ਸ਼ੀਪੂਤਾ ਆਪ ਬਚਾਵਹਿ। ਇਤ ਉਤ - ਰ ਕੇ ਸ਼ੂਕਤਿ 
ਜਾਤੇ । ਨਿਵਲ ਭਯੋ ਕੋ ਲਗੜੋ ਨ ਗਾਤੇ ॥ ੨ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ̀ ਖਿਖਿ 
ਚ੩ਤਰਾਈ । ਇਤ ਉਤ ਬਿਚਰਤਿ ਹਯ ਚਪਲਾਈ। ਇਕ ਨਿਖੰਗ ਤੋਂ 
ਤੀਰ ਨਿਕਾਰਯੋ । ਜੇਹ ਬਿਥੈ” ਧਰਿ ਖ਼ਰ ਸੇਚਾਰਯੋ॥ ੩॥ ਤਾਨ ਕਾਨ ਲੋ 
ਬਾਨ ਪ੍ਰਹਾਰਾ । ਤਤਛਿਨ ਤਰੈ ਤੁਰੈਗ ਤੇ ਡਾਰਾ । ਤਿਸ ਕੋ ਦੇਖਤਿ ਤੁਰਕ 
ਤਰਾਸੇਟੰ । ਇਕ ਸਰ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਿਨਾਸ਼ੇ ॥ ੪ ॥ ਸਿੰਘਨਿ ਕੀ ਦਿਸ਼ੋ 
ਹੇਲਾ ਡਾਰਯੋ। ਭਜਜੋ ਖਾਲਸਾ ਧੀਰਜ ਹਾਰਯੋ। ਲਾਖਹੁੰ ਤੁਰਕ ਕਹਾਂ ਲਗ 
ਲਰੈਂ । ਗੁਰੂ ਆਸਰੇ ਬਿਨ ਕਜੋਂ' ।ਥਰੈਂ ॥ ੫॥ ਭਾਜਤ ਆਨੰਦ ਪਰ ਲਗ 
ਆਏ। ਲੂਟਨਿ ਲਗਜੋ ਵਸਤੁ ਸਮੁਦਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਮਾਤਾ ਧਨ ਜਹਾਂ। 
ਲੂਟ ਲੀਨ ਕੁਛ ਪਹੁੰਚੇ ਤਹਾਂ (॥੬॥ ਮੁਗ਼ਲ 'ਪਠਾਨ ਲੂਟ ਤੋਂ ਕਰੈਂ । ਤਊ 
ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਰ ਬਹੁ.ਡਰੈਂ।ਲੋ ਲੇ ਵਸਤੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁਇ ਜ਼ਾਹਗਨਹੀਂ ਜਨਾ 
ਤ੍ਰਾਸ ਕੌ ਬਾਹਿਰ ॥ ੭ ॥ ਕੁਛਕ ਲੂਟ ਕਰਿ ਤੂਰਨ ਮੁਰੇ । ਜੀਤ ਪਾਇ 
ਕੀਰ ਨਿਕਣ ਨ ਥਿਰੇ । ਡਰਤਿ ਦੂਰ ਹੁਇ ਡੇਰਾ ਘਾਲਾ । ਕੁਛ ਅਰਾਮ 
ਕਰਿ ਨਿਸ ਪਨ ਚਾਲਾ ॥੮॥ ਅਧਿਕ ਸ਼ੀਘੂਤਾ ਮਗ ਚਲਿ ਆਏ । ਪੁਰਿ 
ਸਿਹ੍ਹੰਦ ਠਹਿਰੇ ਦਿਢ ਬਾਏ ॥ ਕਿਤ ਕਿਤ ਕੋ ਭਾਜਤਿ ਸਿਖ ਗਏ । ਰਣ 
ਪਾਛੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਢਿਗ ਅਏ॥ ੯ ॥ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕਰਤਿ ਮੁਰਬਾਏ । ਹਾਥ 
ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਬਾਕ ਸੁਨਾਏ। ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ! ਪ੍ਰਥਮ ਜੀਤ ਕਰਿਵਾਈਪਾਤਸ਼ਾਹ! 
ਪੁਨ ਦਏ ਹਰਾਈ ॥ ੧੦ ॥ ਅਬਿ ਭੀ ਬਚਨ ਆਪ ਕੋ ਹੋਇ । ਮਿਲਹਿੰ 
ਪਹੁੰਢਿ ਜਿਸ ਬਲ ਰਿਪੁ ਹੋਇ। ਪਲਟਾ ਲੋਹਿ ਲੂਫ ਜਿਨ ਕਰੀ । ਮਾਰਹਿੰ 
ਲਰਹਿਂ ਪਾਇ ਵਲ ਅਰੀ? ॥ ੧੧॥ ਸਕਲ ਖਾਲਸਾ ਜਬਿ ਚਲਿ ਆਯੋ । 
ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿ ਬਾਕ ਸੁਨਾਯੋ। “ਸਿੱਖਹੁ ਸੁਨਹੁ ਸੁਛੇਦ ਨ ਹਮ ਹੈਂ।ਜਿਮ 
ਅਧੀਨ ਹਮਰੇ ਸਭਿ ਤੁਮ ਹੈਂ ॥੧੨॥ ਤਿਮ ਹਮ ਬਸਿ ਪਰ ਬ੍ਹਮ? ਚਨੈਤੋ। 
ਈਸ਼ੁਰ ਕੀ ਆਇਸੁ ਬਰਤੇਤੇ । ਜਿਸ ਕੀ ਆਗਜਾ ਮਹਿ ਸਭਿ ਰਹੈ । 
ਰਵੈ ਨਿਰੋਤਰ ਡਰਕੋ ਲਹੈ ॥ ੧੩ ॥ ਜਿਸ ਜਿਸ ਕੀ ਜਸ“ ਕਰੀ 
ਰਣ ਥਾਂਨ(ਵਿੱਦੋਂ ,ਚਲਾ ਗਿਆ/“ਂਦਿੱਲੇ ਵਿੱਦੋ੧ਡਰ ਗਏ।“ਪਾਰ ਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ।ਜੈਸੀ । 



ਹਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ।_ (੫੭੪੫੦ ) ਰਿਤੁ ੬ । ਔਹ ੪, 

ਮ੍ਰਿਯਦਾਂ । ਰਚਨਾ ਜਗ ਕੀ ਤੋਂ ਜੋ ਆਦਾ । ਤਿਸ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹਿੰ; 
ਰੋਕੈਂ?। ਇਮ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਠੜੋ ਸ਼ਲੋਕੈ ॥੧੪॥ 

ਸਲੋਕ ਮ੩ ੧ ॥ ਤੇ ਵਿਚਿ ਪਵਣੁ ਵਹੇ ਸਦਵਾਉ ॥ ਲੈ ਵਿਚਿ ਚਲਹਿ ਲਖ 

ਦਰੀਆਉ। ਭੈ ਵਿਚਿ ਅਗਨਿ ਕਢੇ ਵੇਗਾਰਿ ।ਭੈ ਵਿਚਿ ਧਰਤੀ ਦਬੀ ਭਾਰਿ ॥ 

ਤੇ ਵਿਚਿ ਇੰਦ ਫਿਹੈ ਸਿਰਭਾਰਿ ॥ ਭੈ ਵਿਚਿ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਦੁ ॥ ਤੈ 

ਵਿਚਿ ਸੂਰਜੁ ਭੈ ਵਿਚਿ ਚੰਦੁ / ਕੋਹ ਕਟੋੜੀ ਚਲਤ ਨ ਗੌਤੁ॥ ਭੈ ਵਿਚਿ 

ਸਿਧ ਦੁਧ ਸੁਰ ਨਾਥ । ਡੇ ਵਿਚਿ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ . ਭੈ ਵਿਚਿ ਜੋਧ ਮਹਾ 
ਬਲ ਸੂਰ ॥ ਤੈ ਵਿਚਿ ਆਵਹਿ ਜਾਵਹਿ ਪੂਰ ॥ ਸਗਲਿਆਂ ਭਉ ਲਿਖਿਆ 

ਸਿਰਿ ਲੇਖੁ ॥ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਟੈ ਕਾਰੁ ਸਚੁ ਏਕੁ॥ 

ਰੌਪਈ ॥ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸਭਿ ਪਠਨੋ ਸੁਨਾਯੋ। ਤਊ ਪੰਥ ਕੌ ਮਨ ਮੁਰਬਾਯੋ। 

=ਬਿਜੈ ਲਈ ਗਨ ਤੁਰਕ ਸਿਧਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਅਲੈਬ ਸਿੰਘ ਗਨ ਹਾਰੇ-॥੧੫॥ 

ਇਮ ਲਖਿ ਗੁਰ ਸੋਂ ਬਹੁਰ ਬਖਾਨੰ/ਮੁਗਲ ਪਠਾਨ ਦਿਲੀ ਲਗਿ ਹਾਨੋ 

ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰਖਤਿ ਭਦੇਂ। ਏਕ ਜਾਮਨੀ ਮਹਿ ਥਿਤ ਲਏ। ੨੬॥ 

ਭਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਜਵਾਇ ਨਗਾਰਾ । ਚਵਜੋ ਬਹੁਰ ਸਿੰਘਨਿ ਦਲ ਸਾਰਾ । 
ਕਰਤਿ ਸ਼ੀਘ੍ਰਤਾਂ ਮਿਲੋ ਸੁ ਧਾਈ। ਜਾਂਹਿ ਰਿਪੁਨਿ ਦਲ ਮਗ ਚਲਿ ਜਾਈ 

੨੭ ॥ ਪਰੇ ਧਾੜਵੀ ਸਮ ਹੁਇ ਤਬੈ । ਮਿਲੋਜੋ ਸ਼ੱਤ ਮਾਰਨ ਕਿਯ ਸਬੈ। 
ਰਤ ਮਤ ਕਰਿ ਛੀਨਿ ਅਨੈਰੇ। ਪਲਣਾਂ ਲੀਨ ਕੀਨੇਂ ਜਿਨ ਨੌਰੇ ॥੧੮॥ 
ਗ੍ਟਗੂਟ ਟਕਰਿ ਲੀਨ ਬਿਹੀਰ। ਰੌਰਾ ਪਰਜੋ ਚਲੋ ਭਯ ਭੀਰ । ਬਿਸਮਤਿ 

ਜਾਨੇ ਜਾਈ।-ਕਿਤ ਤੇ ਮਿਲੋ ਬੀਰ ਸਮੁਦਾਈ -/੧੯॥ਆਪ ਆਪ 

ਕੇ ਪੰਥਪਧਾਰੇ। ਮਿਲੋ ਤੁਰਕ ਸੋ ਸਿੰਘਨਿ ਮਾਰ । ਮਹਾਂ ਤਾਸ ਬੀਤ ਮਗ 
ਜਾਤੇ। ਔਚਕ ਪਰੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਰਿਪੁ ਘਾਤੇ ॥ ੨੦ ॥ ਨਹੀਂ ਸੈਭਾਲ ਪਰਸਪਰ 

ਹਈ। ਦੇਖਿ ਦੇਖਿ ਭਾਜੈ ਸਭਿ ਕੋਈ। ਲਾਖਹੁਂ ਲਸ਼ਕਰ ਬਿਚਲਕੋ ਭਾਜਾ। 

ਪੀਛੇ ਰਹੜੋ ਸੁ ਲੁਟਕੋ ਸਮਾਜਾ॥ ੨੧॥ ਫਤੇ ਲੀਨਿ ਅਰੁ ਲੂਣ ਘਨੇਰੀ.। 

ਪਲਣਾ ਲੀਨ ਹਟੇ ਤਿਸ ਬੇਰੀ। ਪੰਥ ਬਚਾਇਾ' ਅਨੰਦਪੁਰ ਆਏ। ਸ਼੍ਰੀ 
ਗੁਰ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤੇ ਬੁਲਾਏ ॥੨੨॥ ਮੁਦਿਤ ਹੋਇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਭਿ ਕਰਯੋ 

੧ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਜਿਸ ਜਿਸ ਦੀ ਮ੍ਰਯਾਦਾ ਜੈਸੀ ਰਚੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ 

ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, (ਸਭ ਬਾਹਰ ਹੋਣੋ) ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹ5। (ਅਤ ਨਿਜ ਰੋਕੈਂ=ਤਿਵੇ' ਅਸੀਂ ਬੀ 

ਆਪਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੋਣੋ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ । "ਰਾਹ ਵਿਚ (ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ) ਬਚਾਕੇ। _ 
#ਖਾਲਜੇ ਨੇ ਸਲੇਮਾਵਾਦ ਕੋਲ ਇਹ ਧਾਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਮੋੜੀ ਸੀ । ਹਾਰ 

ਖਾਧੀ,ਵਾੜੂ ਭਜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਸ਼ੱਤ ਦਲ ਤੇ ਪੋਕੇ ਬਿਜੈ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ 

ਕਰਤੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ । 

ਉਹ 



ਸ਼੍ਰ ਘੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ । ( ੫੭੫੧ ਰਿਤੁ ੬ । ਅੰ ੪, 

ਸ਼ੱਤ ਹਨਤਿ ਪ੍ਰਸੰਨ ਉਚਰਜੋ । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਮੁਸਕਾਇ ਬਖਾਨਾਸਿੰਘਨਿ 
; ਹਤਨ ਤੁਰਕਾਨਾ ॥ ੨੩ ॥ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜਜੋਂ ਅਧਿਕੈ ਹੈ । ਤਜੋਂ 

ਤੋਂ ਤੁਰਕ ਨਾਸ਼ ਕੋ ਪੈਹੈ' । ਲੋਹਿਂ ਬੈਰ ਕੋ ਬਦਲਾ ਐਸੇ । ਰਹੈ ਨਗਾਰ- 
ਬੈਦ ਨਹਿੰ ਜੈਸੇ॥॥੨੪॥ਹੁਇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਸਿੰਘਨਿ ਬਰ ਦੀਨੋ#ਰਾਜ ਤੇਜ ਹੁਇ 
ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਪੀਨੌ”। ਇਤ ਪ੍ਰਸੈਗ ਗੁਰ ਢਿਗ ਇਮ ਭਯੋ। ਕਿੜਿਕ ਲੁਟਾਇ 
ਲੂਫਿ ਪੁਨ ਲਯੋ ॥ ੨੫ ॥ ਉਤ ਗਤਿ ਤੁਰਕਾਨੇ ਕੀ ਸੁਨੀਅਹਿ। ਭਾਜੇ 
ਹੁਇ ਬਿਹਾਲ ਭਟ ਹਨੀਅਹਿ। ਸ਼ਾਹੁ ਨਰੈਗੇ ਨਿਕਿ ਪੁਕਾਰੇ । “ਗੁਰ ਕੇ 
ਦਲ ਸਿੰਘਨਿ ਹਮ ਮਾਰੇ ॥੨੬ ॥ ਜੋ ਉਮਰਾਵ ਗਯੋ ਬਨ ਬੀਰ । ਦੋਖਤਿ 
ਗੁਰ ਕੋ ਭਯੋ ਫਕੀਰ । ਜਾਨਜੋਂ ਗਯੋ ਨ ਕਿਤ ਕੋ ਗਯੋ । ਸਭਿ ਲਸ਼ਕਰ 
ਮਹਿ ਅਚਰਜ ਭਯੋ ॥ ੨੭ ।'ਬਡੋ ਬਹਾਦਰ ਜੋ ਰਮਜ਼ਾਨ । ਮਾਰਿ ਦੀਨ 

__ਭਜਿ ਕੈ ਇਕ ਬਾਨ । ਅਲਪ ਚਮੂੰ ਕੁਛ ਗੁਰ ਕੈ ਸੈਗ । ਹਤੇ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ 
ਕਰਿ ਕਰਿ ਜੈਗ ॥ ੨੮ ॥ ਆਵਤਿ ਲੂਟ ਲੀਨ ਧਨ ਸਾਰਾਂ । ਮਗ ਮਹਿ 
ਲਸ਼ਕਰ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਮਾਰਾ । ਸੁਨਤਿ ਨੁਰੌਗਾ ਬਹੁ ਪਛੁਤਾਯੋ । ਪਤਿਸ਼ਾ- 

` ਹਿਤ ਮੈਂ' ਰੌਰ ਮਚਾਯੋ ॥੨੯॥ ਕਰਾਮਾਤ ਕੋ ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਜਰੇ । ਰਰ ਬਡਿ- 
ਆਈ ਕੋ ਨਹਿੰ ਜਰੇ । ਸਿਰ ਕੋ ਧੁਨਿ ਧੁਨਿ ਮਨ ਦੁਖ ਪਾਵੈ। ਕਹਾਂ ਕਰੈ 
ਕੁਛ ਬਸ ਨ ਬਸਾਵੈ॥੩੦॥-ਇਨ ਕੇ ਪਿਤਾ ਸੈਗ ਮੈਂ' ਅਰਮੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਰਿ 
ਤੋ ਬਾਹਿਰ ਕਰਯੋਂ।ਅਬਿ.ਇਹ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਜੋਰ ਜਨਾਵੈਗਹੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨ 
ਕਯੋਂ ਬਨਿ ਆਵੈ-॥੩੧॥ ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਬਿਚਾਰ ਬਹੁ ਬਾਤੀ। ਨੀਠ ਨੀਠ 
ਕਰਿ ਬਿਤਈ ਰਾਤੀ ।ਪ੍ਰਾਤਿ ਸਮੈ' ਨਿਜ ਸਭਾ ਲਗਾਈ । ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਜਾਨੇ 
ਲੀਨ ਬੁਲਾਈ ॥ ੩੨॥ ਕਾਜੀ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮੌਲਵੀ ਆਏ । ਦੀਨ ਸ਼ਰਾ ਕੇ ਹਠੀ 
ਸਨਾਏ” । ਜਬਿ ਸਭਿ ਬੈਠੇ ਹੁਕਮ ਉਚਾਰਾ । ਜੇ ਭਰੈਠ ਆਏ ਰਣਹਾਰਾ 
॥੩੩॥ ਕਰਹੁ ਹਕਾਰਨਿ ਕਹੈਂ ਪ੍ਰਸੈਗ । ਕੈਸਾ ਪਿਖਯੋ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਜੈਗਾ । 
ਆਨਿ ਖਰੇ ਜਬਿ ਭਏਅਗਾਰੀ।ਹਿਤ ਬੂਨ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਉਚਾਰੀ॥੩੪॥ਪਹਿੰਦੂ- 
ਗਰਦੀ ਕਹਾਂ ਮਚਾਈ" ? ਚਮੂੰ ਕਿਤਿਕ ਨਿਜ ਸੈਗ ਮਿਲਾਈ ? ਕੈਸਾ 
ਪਿਖਕੋ ਬਹਾਦਰ ਬੀਰ ? ਵੈਸਲ ਬੈਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪੀਰ” ॥ ੩੫ ॥ ਸੁਨਤਿ 
ਨ੬ਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ (ਨੂੰ) ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਤਿਦ ਦਾ ਟੁਟੰਗਾ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਹੈਸੀ) । “; ਣਕੇ 
ਆਏ । ਕੋਹਿੰਦ ਨੇ ਕੀ ਰੋਲਾ ਠੱਪਾ ਪਾਇਆ ਹੈ । 5ਕੈਸਾ (ਵੈਸਲਬੈਦ=) ਨਿਆਇਕਾਰੀ ਹੈ, 
ਕੈਸਾਂ ਪੀਰ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੈ $ (ਅ) ਪੀਰ ਤੇ ਮਰਸ਼ਿਦ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਹਾਕਮ 
ਕਿਵੇ ਹੈ ਗਿਆ ਹੈ। #ਇਹ ? ਸਾਥੀ ਦੀ ੨੮ਵੀਂ ਸਾਘੀ ਨ । 



1 ਗੁਰ ਪ੍ਰਨਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੫੨) ਰਿਤੁ ੬ । ਅੰ 8. 

ਅਹੇਵੀਏ ਕਰਯੋ ਉਚਾਰ। “ਇਕ ਤੇ ਲਾਖ, ਖਰਚ ।ਸਭਿ 

ਬਿਧਿਜਾਨਹੁ ਐਨ ਹੁਸ਼ੀਆਰ । ਸੁੰਦਰ, ਉਮਰ ਸੁ ਬਰਖੁਰਦਾਰ”1”॥੩੬॥ 

ਬੋਲਕੋ ਸੁਨਤਿ ਸ਼ਾਹ ਮਨ ਬਾਂਦਮੰ ।“ਮੁਰਦਮ ਆਖਰੀ ਬਹਿ ਨਿਸ਼ਾਦਮ”। 

ਬਡ ਸਰਦਾਰ ਸੁ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪੀਰਪਖਾਵੈਦ ਖਲਕ ਬੈਦਿਬੇ ਪੀਰਾਂ ॥੩੭॥ ਹਿੰਘੂ 
ਤਰੀਵ ਖੋਰ ਖਵਾਇ” । ਖਾਰਜ ਕਰਦਮ ਮਜਬ ਹਵਾਇ'1?। ਇਮ ਕਹਿ 

“ਇਕ ਤੋਂ ਨ ਖ (ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਸੂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇ) ਖਰਚ ਬਹੁਤ (ਕਰਦਾ ਹੈ।(ਅ)ਇਕ ਦੀ ਬਾਂ 

ਲੱਖ ਖਰਚਦਾ ਹੈ ਸੈਸਾ ਬਿਸੀਆਰ ਖਰਚ ਹੈ ਭਾਵ ਸਖੀ ਹੈ । “ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਜੁ _ਹੈ । “ਖੋਟੇ 

ਮਨ ਵਾਲਾ [ਪੰ,ਵਿਚ ਬਾਦ ਏਂਟੇ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਹਨ।ਵ:, ਆਕੜ] “ਆਖਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦੇ 

ਹੋ ਤੇ ਨਾਸ਼ਾਦ ਹੋ (ਬਦਕਿਸਮਤ) ਬਹਿ ਜਾਓ ' ਨਾਸ਼ਾਦ=ਨਾ ਖੁਸ਼] (ਅ) ਆਖਰ ਮੈਂ ਮਰਦਾਂ= 

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੱਦਿਆੰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਆਂਗਾ । [ਮਰਦਮ=ਮਰਦਾਂ ਨੂੰਗਆਖਰੀ=ਸੰਤ । 

ਬਹਿ=ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਹੁੱਦਾ । ਨਿਸ਼ਾਦਮ=ਬਿਠਾ ਦਿਆੰਗਾ]। “(ੈਂ) ਬੜਾ ਸਰਦਾਰ ਤੇ 

ਪੀਰ ਹਾਂ । ਖਲਕਤ ਦਾ ਖਾਵੰਦ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਤੋਂ ਖੈਂਦਨ ਯੋਗ ਹ|। "ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਤਾਰੀਂਫ ਤੇ ਖੈਰ 

ਖਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ? (ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੋਂ) । (ਮੈ ਤੁਹਾਨੂੰ) ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਦਾਇਦੇ ਤੋ ਖਾਰਜ ਕਾਂਤਾ । 

#੫੪-ਬਿਖਦਾਰ । ਉਪਰਲਾ ਪਾਠ ੯ ਗਾਤਨ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਹੈ, ਮੈ ਸਾਖੀ ਤੇ ਹੋਰਨੀਂ' ਥਾਈਂ 

ਪਾਠ ਹੈ “ਇਕ ਤੇ ਲਾਖ ਖਰਚ ਬਿਖਦਾਰ / ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਬ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਇਹ ਹੈ:-ਇਹ 

ਬਿਖਦਾਰ (ਬਿਖਧਰ=ਤੀਰ) ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ (ਨਾਸ਼) ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । 

ਹੈਨੋਂ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ:-“ਉਮਰ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਸਿਰਦਾਰ” ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 

ਉਮਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ (ਜਬਹ _ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ । 

ਕਵਿ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੇ ਮੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, “ਬਡ ਸਰਦਾਰ ਸੁ ਜ਼ਿੰਦਾ . 

ਪੀਰ, ਖਾਵੈਂਦ ਖਲਕ ਖੈਦਬੇ ਪੀਰ” ਇਹ ਪਾਠ ਮੈ ਸਾਖੀ ? ਅਹਿਦੀਦੇ ਦੇ ਨੂੰਹ ਵਿਚ ਰਖਿਆਂ 

ਹੈ। ਯਥਾ:-(ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ) ਪੁਛਿਆ:-ਦਿੰਦੂ ਨੇ ਕਿਆ ਗਰਦੀ ਮਚਾਈ/ਕਿਤਲੀ ਕੁ ਵੌਜ/ਕੋਸਾ 

ਬਹਾਦਰ, ਕਿਆਸੀ ਤਰੀਵ, ਵੈਂਸਲ ਓਹ; ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ $ 
ਤਾੰ ਅਹਦੀਦੇ ਏਲੋ-ਏਕ ਤੇ ਲਾਖ ਖਰਚੇ ਬਿਖੀਦਾਰ । ਐਨ ਹੁਸ਼ੀਆਰ, ਉਮਰ ਬਰ= 

ਦੁਰਦਾਰ, ਸਿਰਦਾਰ, ਜਿੰਦਾ ਪੀਰ, ਖਲਿਕ ਖਾਵੰਦ, £ੰਦਾ ਬੇਪੀਰ (=£ਧ ਪਾਠ:-ਝਦਬੇ 

-ਪੀਰ=ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਯੋਗ ਰਾਰੂ) । ਬੋਲਿਆਂ ਤੁਰਕ:-ਮੁਰਦ ਮੁਆਘਰੀ ਬਹਿ ਨਿ£ਾਦਮ, ਹਿੰਦੂ 

ਤਰੀਫ ਖੇਰ ਖਵਾਇ ਊ “ਮਜ਼ਬ ਹਵਾਇ ਖਾਰਜ ਕਰਦਮ ।” ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਦੀਏ 

ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਸਹਿ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਬਿੜਕ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ 

“ਤੂਸ਼ੀਂ ਆਖਰ ਮੁਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਸ਼ਾਦ ਹੋ (ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੋ) ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਖੈਰ 

ਖਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ (ਇਸਲਾਮ ਦੇ) ਦਾਇਟੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾਂ । ਅਥਵ? 

ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ.ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਰ ਮੁਸ਼ਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ 

ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖੈਰ ਖਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ । ਨੂਚਨਾ-ਵਾਰਸੀ 

ਲਿੰਘਤ ਸ਼ੁਧ ਨਹੀਂ` ਰਹੀ ਹੋਈ । 



£ਹ ੮੪ ਪਰਤਾਪ ਮਰਜ। ___ ( ੫੭4੩ ) ਚਿਤੁ ੬ । ਅੰਨੂ ੪. 

ਕੈ ਸੁਲਗਤਿ ਜਿਸ ਛਾਤੀ । ਬੋਟੜੋ ਬਹੁਰ ਸਭਾ ' ਮਹਿੰ ਬਾਤੀ ॥ ੩੮੯ ।' 
“ਕਰੀਏ ਕਹਾਂ ਬਰੋਬਰ ਨਹੀਂ।ਮਜਬ ਮਬੁਬ ਨਹੀਂ' ਮੈਂ ਲਹੀ। ਸੁਨਿ ਸਭਿ 
ਸਯਾਨੈ ਬਾਕ ਬਖਾਨ ।“ਜੇਤੀ ਮਤਿ ਜੇਤਿਕ ਚਿਤ ਜਾਨੈ? ॥ ੩੯ ॥ ਪੀਛੇ 
ਕਾਜ਼ੀ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾ। “ਜਉ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਕਰ ਸੋ ਹੁਸ਼ੀਆਰਾ' । ਕਰੋ ਮੁਹੱ- 
ਬਤਿ ਸਾਬ ਬੁਲਾਵਨ । ਦੇਖਹ ਰੂਪ ਸਨਹ ਬਚ ਭਾਵਨ॥੪੦॥ਪਰਖ ਲੇਹ 
ਜੇਤਿਕ ਸੋ ਹੋਇ । ਜਿਹ ਤਰੀਫ ਕਰਤਾ ਸਭਿ ਕੋਇ” । ਸੁਨਤਿ ਸਭਾ ਸਦ 
ਅਰੁ ਪਤਿਸ਼ਾਹੂ । ਬੁਧਿ ਕਾਜ਼ੀ ਕੀ ਕਰਤਿ ਸਰਾਹੂ॥ ੪੧॥ “ਆਛੀ ਕਹੀ; 
ਬਲਹਿ ਇਸ ਰੀਤਿ । ਕਰਹਿ ਬੁਲਾਵਨ ਜਿਮ ਹੁਇ ਮੀਤ । ਸੁਮਤਿ ਖੂਬ 
ਕਾਜ਼ੀ ਇਹੁ ਭਾਖੀ । ਲਿਖਹੁ ਪ੍ਰਵਾਨੇ” ਆਇਸ ਆਖੀ ॥੪੨॥ਪਤਿਸ਼ਾਂਹੀ 
ਇਕ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇ । ਉਰ ਅੰਤਰ ਨੀਕੇ ਲਿਹੁ ਜੋਇ । ਪਰਵਾਨਾ ਹੇਰਤਿ 
ਹੀ ਆਵਹੁ । ਹਮ ਤਮ ਮਜਬ ਏਕ ਲਖਿ ਪਾਵਹੁ ॥ ੪੩॥ ਨਾਂਹਿ ਤ 
ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਹੁੰਗਾ ਤਹਾਂ । ਕਰਿ ਬਹਾਦਰੀ ਬੈਠਜੋ ਜਹਾਂ। ਅਜ਼ਮਤ ਜਿਤਿਕ 
ਵਫਕੀਰੀ ਕੋਰ । ਬਿਚ ਜਹਾਨ ਤੇ ਜੋਹੈ“ ਵੇਰ ॥ ੪੪ ॥ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਬੜੇ 
ਲਘ ਯਹੈਂ। ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਘਰ ਮਹਿ ਜਿਮ ਰਹੈਂ । ਤੈਸੇ ਤੁਮ ਭੀ ਰਹਿਬੋ ਕ- 

__ਰੀਅਹਿ । ਨਹਿੰ ਬਿਰੋਧ ਕਿਮ ਉਰ ਮਹਿ ਧਰੀਅਹਿ? ॥ ੬੫ ॥ ਬਡ ਹੈਕਾਰ 
ਹਕੀਕਤ ਔਰ। ਜਿਮ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਕੋ ਹੁਇ ਤੋਰ । ਪਰਵਾਨੋ ਮਹਿ ਬਹੁ 
ਲਿਖਵਾਈ । “ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਮ ਦਰਗਾਹਿ ਤੇ ਪਾਈ ॥ ੪੬ ॥ “ਪਤਿਸ਼ਾਹਤਿ 
ਕੀ ਕਿਯ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਪਰਵਦਗਾਂਰ ਕਲਾਂ ਜਗਦੀਸ਼? । ਦੇ ਪਰਵਾਨਾ 
ਪਣੇ ਵਕੀਲ । ਕਰਿ ਤਗੀਦ “ਜਾਵਹੁ ਬਿਨ ਢੀਲ? ॥ ੪੭ ॥ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗ਼ੀ- 
ਧਰ ਕੋ ਢਿਗ ਆਏ। ਸਭਾ ਲਗਾਇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੁਲਾਏ । ਸਭਿ ਅਹਿਵਾਲ 
ਸੁਨਜੋ ਜਥਿ ਕਾਨ। ਉੱਤਰ ਲਿਖਵਾਯਹੁ ਤਬਿ ਜਾਨ ॥ ੪੮ ॥ “ਜਿਸ ਤੇ 
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਤੋਹੀ।ਤਿਸੀ ਪੁ ਪੁਰਖ ਨੌ ̀ਭੋਜੜੋ ਮੋਹੀ। ਨਜਾਉ' ਕਰਨ ਕੋ 
ਹੇਤ ਪਠਾਐ” । ਬਿਸਰ ਗਯੋ ਤੈ ਦ੩ ਕਮਾਯੋ ॥੪੯॥ ਯਾਂਤੇ ਕਿਮ ਤੁਝ 

ਰਣ ਗੀ ਕਰੀਏ ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੇ ਲਰਬਰਦਾ ਹੈ ਲਾਂ ਰੇ) ਮਲਹਬ ਦਾ ਪਯਾਰਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ 
ਹੀ । ₹ਵੇ ਸਭਿ ਨਾਰਾਂ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ। ਕਹ੍ਮ ਦੇ । “ਭਾਵ ਦੋ ਦੋਵੇ' ਮਵਾਹਿਦ ਹਾਂ, ਇਕ 
ਕੀ (ਕ ਢਾਨ , ਦੋਵੇ ਏਤ ਪਸਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੈ ਸ੪ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ:-ਹਮ ਤੁਮ ਮਜਹਬ 
ਏਕ ਹੈ । “ਚਲੀ ਜ/ਵੇਗੀ। #ਵਤੇ ₹ ਕਾਰ ਨਾਲ ਟੋਰ ਭੀ ਹਾਲ (ਲਿਖਿਆ)। “ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਪਹਵਰਦਗਰ ਦੀ ਕਲਾ ਨੇ । '(ਤਨੂੰ) ਇਨਸਾਂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । _ (੫੭੫੩੪) _ _ ਰਿਤ੍ ੬ । ਅੰ ੫, 

ਸੈਗ ਬਨਿ ਆਵੈ। ਜੋ ਹਿੰਦੁਨਿ ਮੈਗ ਬਾਦ ਉਠਾਵੈ। ਖਲਕਤ ਨਹਿ ਖ਼ੁਦਾ- 
ਇ ਕੀ ਜਾਨੀ । ਚਾਹਤਿ ਕਰੀ ਧਰਮ ਕੀ ਹਾਨੀ” ॥੫੦ ॥ ਰੁਖ਼ਸਦ ਤਬਿ 
ਵਕੀਲ ਕੌ ਕੀਨ । ਖਿਲਤ ਦਰਬ ਜੁਤਿ ਤਿਨ ਕੋ ਦੀਨ” । ਗਏ ਜਾਇ 
ਅਵਰੇਗ ਸੁਨਾਯੋ। ਨਹਿ ਆਵਤਿ ਲਖਿ ਅਧਿਕ ਰਿਸਾਯੋ ॥ ੫੧॥ ਇਤੇ 
ਪ੍ਰਮੈਗ ਨੁਰੈਗੇ ਕੇਰਾ । ਸਨਹੁੰ ਗਿਰੇਸ਼ੁਨਿ ਜਥਾ ਬਖੇਰਾ। ਲੂਟਿ ਕਟਿ ਕਰਿ 
ਸਦਾ ਲਰਾਈ । ਕਰਤਿ ਸਿੰਘ ਬਿਚਰਤਿ ਸਮੁਦਾਈ ॥ ੫੨॥ ਇਸ ਰਣ 
ਕੋ ਸੁਨਿ ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ । ਮਿਲਿ ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਆਇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ । ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ 
ਆਇ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਭਏ । ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਧਰਹਿਂ ਬਿਚਰਨਿ ਗਿਰ ਲਏ । ੫੩ ॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿਏ ਖੇਸ਼ਟਮ ਹੁਤੇ 'ਅਵਟੈਗਾ ਪ੍ਰੰਗ ਬਰਨਨ ਨਾਮ ਚਤਰਬੋ 
ਅੰਸੂ॥ ੪॥ ` ੫, [ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ 23 ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਦੇਖਜੋਂ' ਬਡੋ ਕਸੂਤ ਕੌ ਗਰ ਕੀ ਜਬਰੀ ਬਾਤ । ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ 
ਮਿਟਤਿ ਨਹਿ ਵਧਤਿ ਜਾਂਤਿ ਅਵਦਾਤ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਭੀਮ ਚੋਦ ਦੁਖ 
ਪਾਇ ਘਨੌਰਾ । ਗ੍ਰਾਮ ਉਜਾਰੇ, ਬਹੁ ਬਲ ਹੇਰਾ”। ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਰਣ ਪ੍ਰਿਯ 
ਅਹੈ। ਸਦਾ ਜੈਗ ਚਿਤ ਚਾਹਤਿ ਰਹੈ ॥ ੨॥ ਭਯੋ ਬਿਬਸ ਕੁਛ ਜਤਨ 
_ਨ ਜਾਨਜੋਂ। ਹੋਨਿ ਪੁਕਾਰੂ ਮਿਲ ਮਤਿ੯ ਠਾਨਯੋਂ। ਸਭਿ ਰਾਜਨ ਨੀਕੀ ਮਨ 
ਮਾਠੀ। ਲੋ ਕਰਿ ਧਨ ਗਨ ਤਯਾਰੀ ਠਾਨੀ ॥ ੩ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਭੀਮਚੈਦ ਕ- 
ਹਿਲ੍ਹਰੀਆ ਲੀਨਿ ਹੈਡੂਰੀ ਨਾਲ । ਕਰੇ ਕੂਚ ਦਰ ਕੂਚ ਕੋ ਦਿੱਲੀ ਗਏ 
ਉਤਾਲ ॥ ੪॥ ਰੌਪਈ ॥ ਦੇ ਕਰਿ ਭੋਟ ਬਹੁਤ ਬਿਧਿ ਨਾਨਾ। ਗ੍ਰੀਵ ਨਿਵਾਇ 
ਸਲਾਮ ਬਖਾਨਾ।ਮਿਲ ਸੂਬੇ ਮੈਗ ਅਰਜ਼ ਗੁਜਾਰੀ£ਇਕ ਹਜ਼ਰਤ ਹੈ ! ਓਟ 
ਹਮਾਰੀ ॥੫॥ ਬਹੁ ਸੈਮਤਿ ਬੀਤੇ ਚਢਿ ਗਯੋ" ਅਪਨੇ ਬਾਨ ਤੁਮੇ ਕਰਿ 
ਦਿਯੋ । ਯਾਂਤੇਂ ਹਮਰੇ ਹੋ ਰੁਖਵਾਰੇ । ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਜੋ` ਕਰਹਿ ਨ੍ਰਿਵਾਰੇ“ ॥ 
੬॥ ਆਗੇ ਤੁਮਹੁ ਹਿਮਾਯਤਿ ਕਰੀ । ਦਸ਼ ਹਜ਼ਾਫ਼. ਸੈਨ. ਬਲਿ ਭਰੀ । 
ਪਠਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਨ ਹਮਾਰਾ । ਮਚੜੋ ਜੁੱਧ ਦਾਰੁਨ ਤਿਸ ਬਾਰਾ ॥੭॥ਪੁਨ 
ਸਿਰ੍ਹਦ ਕੋ ਸੂਬਾ ਗਯੋ । ਲਰਿ ਕਰਿ ਗੁਰ ਸਰਿਤਾਂ ਤਫ ਲਯੋ”। ਸੁਨਿ ਸੁਬੇ 
ਗਿਰਪਤਿ ਸਮੁਬਾਏ।ਸ਼ਾਹ ਨਿਕਟ ਗਮਨਹੁ ਬਨਿ ਆਏ ॥੮॥ ਮੈਂ ਲਿਖਿ 
“(ਪਹੜੀਆੰ] ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਗੁਨੂ ਜੀ” ਦਾ ਬੜਾ ਬਲ. ਦੇਖਿਆ । ₹ਸਲਾਹ । “ਭਵ ₹੪ਹ ਡੂੰ 
ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਗਏ ਨੂੰ । 4ਤਿਸ ਨੂੰ) ਦੂਰ.ਕਰ ਦਿਓ । 

ਜੌ ਸ਼ਾਖੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ “ਅਤੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਦਇਆ ਮਘ ੨] ਲਾਹੌਰ 
ਕਾ) 9 



ਰੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੭੫੫) ਰੁਤ ੬ । ਅੰਮੂ ੫ 
ਪਠਹੁੰ ਸਕਲ ਅਹਿਵਾਲ । ਜ਼ੁਲਮੀ ਤੁਮ ਪਰ ਹੋਤਿ ਕਮਾਲ" । ਤਹਿੰ ਤੇ 
ਹੁਕਮ ਲੋਹੁ ਬਹੁ ਦਲ ਟੋ ਟੋ । ਲਰਹੁ ਬਹੁਰ ਹੇਰਹੁ ਰਿਪ ਬਲ ਕੋ?॥ ੯॥ 
ਨੈਕ ਸਲਾਹ ਜਾਨਿ ਸਭਿ ਰਾਜੇ । ਮਿਲੋ ਸ਼ਾਹ ਬਿਨ ਬਨੈ ਨ ਕਾਜੇ।ਸੂਬੇ ਤੇ 
ਅਹਿਵਾਲ ਲਿਖਾਯੋ । ਨਿਜ ਪਹੁੰਚਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਪਠਾਯੋ ॥ ੧੦॥ ਦੁਰਗ 
ਗੋਲਕੁੰਡਾ” ਬਡ ਜਹਾਂ । ਲਰਤਿ ਨੁਰੈਗਾ ਬਾਸਤੋ ਤਹਾਂ। ਨੌਮੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ 
ਕੇ ਸਾਝ। ਕਰੀ ਅਵੱਗਜਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਥ॥੧੧॥ਤਬਿ ਕੌ ਨਹੀਂ ਬਸਨ ਪੁਰਿ 
ਪਾਯੋ । ਮਿਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲੇ ਦੱਖਣ ਧਾਯੋਦ। ਹਠੀ ਬਿਲੌਦ ਮੁੜ ਚਵਗੱਤਾ। 
ੂਜ ਸਖੀ ਮਹਾਂ ਕੱਤ ॥ ੧੨॥ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੜਿ ਕਰਿ ਗਿਰਨਾਥ । 
ਗਮਨੋ ਕਬਿ ਬਡ ਤੂਰਨ ਸਾਥਕਰੇ ਕੂਚ ਦਰ ਕੂਚ ਹਮੇਸ਼ੂ। ਉਲੰਘ ਪੰਥ 
ਅਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੂ।੧੩॥ਪਹੁੰਚਿ ਤਹਾਂ ਡੇਰਾ ਨਿਜ ਘਾਲ।ਮਿਲ ਉਮਰਾਵਨਿ 
ਕਹਿ ਅਹਿਵਾਲਾ । ਰਿਸ਼ਵਤਿ ਦੇ ਧਨ ਵਸਤ ਅਛੇਰੀ। €-ਆਵਿ ਪੁਕਾਰੂ- 
ਸੁਧਿ ਵਿਹੁ ਮੇਰੈ” ॥੧੪॥ ਬਹੁ ਉਮਰਾਵਨਿ ਸ਼ਾਹ ਜਨਾਈ। #ਸ਼੍ਹੀ ਗੁਇੰਦ 
ਸਿੰਘ ਧੂਮ ਉਠਾਈਰਰਾਜੇ ਬਡੇ ਖੋਦ ਕੋ ਪਾਇ।ਕਰਨਿ ਪੁਕਾਰ ਇਹਾਂ ਲਗ 
ਆਵਿ॥ ੧੫ ॥ ਸੁਨਿਕ੍ਰੰ ਸ਼ਾਹ ਬੁਲਾਵਨਿ ਕੀਨੋ । ਗਏ ਨਿਕਟਿ ਭੇਤਾ 
ਗਨ'ਬੀਨੌ । ਠਾਂਵੇਂ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਰਹੇ । ਬੂਛੇ ਸਭਿ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਤਬਿ ਕਹੇ 
॥੧੬॥ “ਦੇਸ਼ ਨ ਬਸਨ ਦੇਤਿ ਦਲ ਕੀਨੋ” । ਗੁਰੂ ਨਿਡਰ ਕਿਸ ਤ੍ਰਾਸ ਨ 
ਚੀਨੌ । ਸਦਾ ਜੈਗ ਕੇ £ਗ ਸਨੇਹੂ/ਹਮ ਸਨ ਠਾਨਤਿ ਬੈਰ ਅਛੇਹੂ॥੧੭॥ 
ਸੁਨਿ ਅਵਚੈਗੇ ਬੂੜਤੋ ਫੇਰ । “ਕਯੋਂ ਤੁਮ ਤੰਗ ਗਤ ਕੌ ਬਰ। ਸੈਨਾ ਦੀਰਘ 
ਪ੍ਰਥਮ ਪਠਾਈ । ਤਊ ਨ ਤੁਮਰੀ ਰਾਰ ਮਿਰਾਈ ।੧੮॥ ਗੁਰ ਢਿਗ ਰਾਜ 

ੜ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀਂ । ਕਹਾਂ ਦੇਤਿ ਲਸ਼ਕਰ ਰਮਿ ਪੱ ਜਥਾ ੍ਰਿਤੰਤ ਛੋਰ" 
ਤੋ ਸਾਰੋ । ਅਬਿ ਤੁਮ ਮੋਹਿ ਸਮੀਪ ਉਚਾਰੋ” । ॥. 4. ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਜੋਰਤਿ 
ਕਥਾ ਬਖਾਨੀ/ਜਮ-ਯੱਤੀ' ਨਿਜ ਸੈਂਗ ਕਹਾਨੀ। ਵਰੇ ਕੋ ਪਿਤਾ ਮੋਲ ਲੋ 
ਬਾਨ । ੜਹਾਂ ਬਸਾਵਨਿ ਕਰਿ ਨਰ ਆਨੂ$4 ਪਲ ਬਸਾਇ ਪੂਰਬ 
ਚਲਿ ਗਏ। ਉੜ ਹੀ ਪਟਣੇ ਇਹ ਜੰਨੌਂਮਏਸੋ ਤੋ ਸੁਰਗਬਾਸ ਜਥਿ ਭ। 
ਬ੍ਯੁ ਲਘੂ ਮਹ੍ਹਿ ਇਡ ਕੌ ਗੁਰ ਅਏ ॥੨੧॥ਬਸ ਕਰਿ ਕੁਛ ਤਨ ਸੁਰਤਿ 
ਮੈਭਾਰੀ । ਰਾਖ ਗੁਬਾਰ “ਧਾਰੀ । ਗਾਮਲਿ'ਮਹਿਂ ਅਖੋਰ ਕੌ ਜਾਇ। 

“ਬਹੁਤੀ 1 ਤੇ । ਕਰਾ ਨੱਖਣ ਵਿਚ ਹੈ । “ਨੰਗ ਏ ਬਹਾਨੇ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ । $ਵਜ 
ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ । “ਮੁੱਢ ਤੋਂ , ( ਅ) ਖੋਲ੍ਹਕੇ । $੯ਰ ਲਿਆਕੇ ਨਰ ਵਸਾਏ । 



ਮ। ੁ ਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । ( ੫੭੫੬) ਰਿਤੁ ੬ । ਮਲ ੫, 

ਖੇਤੀ ਦੇਤਿ ਉਜਾਰ ਸੁ ਥਾਇੰ॥੨੨॥ ਤਬਿ ਹਮ ਨੇ ਮਿਲਿ ਦੀਨਸਿ ਜ਼ੋਰ । 

ਗਮਨੜੋਂ ਸ਼ਾਰਮੋਰ ਕੀ ਓਰ' । ਤਹਿੰ ਭੀ ਪਹੁੰਚੇ ਧੂਮ ਉਠਾਈ। ਰਾਮਰਾਇ 

ਕੋ ਨਰ ਸਮਦਾਈ ॥ ੨੩ ॥ ਹਤੇ ਮਸੈਦ ਮਾਰ ਸੰਭ ਦੀਨੋ । ਰਾਜਨ ਸੈਗ 
ਬਖੇਰਾ ਕੀਨੋ । ਹਰੀ ਚੈਦ ਦੀਰਘ ਧਨੁ ਧਾਰੀ।ਤਹਾਂ ਜੈਗ ਕਰਿ ਲੀਨਸਿ 
ਮਾਰੀ॥ ੨੪॥ ਸਕਲ ਸੈਲਪਤਿ ਦਏ ਭਜਾਈ । ਜਮਨਾ ਤਟ ਨਿਜ 

ਪੁਰੀ ਬਸਾਈ । ਕਿਤਿਕ ਸਮਾਂ ਬਸਿ ਤਹਾਂ ਬਸਾਯੋ । ਪੁਨ ਔਚਕ ਆਨੰਦ 

ਪੁਰਿ ਆਯੋ॥੨੫॥ ਤਹਿ ਹੁਇ ਥਿਰ ਪੂਜਨ ਕਰਿ ਕਾਲੀ । ਭੀਮਾ ਕੀਨੀ 
ਬਿਦਤ ਕਪਾਲੀ” । ਲੇ ਬਰ ਰਚਯੋ ਪੰਥ ਇਕ ਭਾਰੀ ।ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕਨਿ ਤੋਂ 
ਬਿਧਿ ਨਯਾਰੀ ॥ ੨੬ ॥ ਹਮ ਜਬਿ ਗਏ ਨਿਕਟ ਇਕ ਬਾਂਰੀ । ਸਭਿ ਕੋ 

ਸਿੱਖਗਾ ਹੇਤੁ ਉਚਾਰੀ ।-ਤੁਮ ਭੀ ਸਿੰਘ ਬਨੋ ਸੁਖ ਪਾਵਹ । ਰਾਜ ਸਮਾਜ 
ਸਕਲ ਬਿਰਧਾਵਹ ॥ ੨੭ ॥ ਦਿੱਲੀਨਾਬ ਸਾਥ ਹਮ ਦ੍ਰੈਸ਼ । ਤਿਹ ਸੈਗ 
ਕਰੀਅਹਿ ਜੈਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਲੋਉਂ' ਪਿਤਾ ਕਾ ਬੈਰ ਮਹਾਨਾਂ । ਕਰੋਂ ਖਪਾਵਨ 
ਮੈਂ ਤੁਰਕਾਨਾ-॥੨੮॥ ਰਾਵਰਿ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਜਬਿ ਲਯੋ । ਸੁਨਿ ਹਮ ਸਕਲ 
ਤਾਸ ਮਨ ਅਯੋ। ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਬਿ ਨਾਂਹਿਠ ਮਾਨੋ । ਹਜ਼ਰਤਿ ਕੌ ਨਿਜ 

ਖਾਵੈਦ ਜਾਨੋਂ ॥ ੨੯ ॥ ਚੜ੍ ਕਰਿ ਗਏ ਆਪਨੇ ਭੇਰੇ। ਹਮ ਤੋਂ ਪੀਛੇ ਸਿੰਘ 

ਘਨੌਰੇਚਾਰਹੁੰ ਬਰਨਕਰੇ ਇਕਾਬਾਇ.ਇਕਕੇ ਭੋਜਨ ਸਭਿਨਿ ਖੁਵਾਇਿ 
॥੩੦॥ ਤਿਨ ਸੋਂ ਕਹੈ ਗਹੋ ਹੱਥਜਾਰੈ । ਸਦਾ ਜੁੱਧ ਸਨ ਧਰੀਅਹਿ ਪਜਾਰ। 
ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੁ ਆਦਿਕ ਮਹਿਪਾਲਾ । ਤੁਮ ਕੋ ਸਕਲ ਭਰੈਂਗੇ ਹਾਲਾ ॥ ੩੧॥ 

ਸਭਾ ਮਲੋਛਨਿ ਛਿਪ ਉਠਾਵਹਿੰ।ਲੂਟ ਕੂਟ ਗਨ ਤੁਰਕ ਖਪਾਵਹਿਪਿਤਾ 
ਮਾਤ ਅਸਿਧਜ ਅਸਿਕਾਲੀ£ । ਪੰਥ ਸਹਾਇਕ ਨਿਤ ਰਖਵਾਲੀ ॥ ੩੨॥ 
ਤੁਰਕਨਿ ਸਨ ਰਣ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ੂਦੇਤਿ ਤਿਨੈ ਉਤਸਾਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਥਮ 
ਟੈੱਕਰੇ ਸੰਘ ਭਏ ਹੈ' । ਅਬੈ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਮਿਘ ਥਏ ਹੈਂ॥੩੩॥ਸੋ ਚ ਕਰਿ 
ਆਯੁਧ ਕਰ ਧਰਿ ਕੈ। ਸੈਲ ਦੇਸ਼ ਲੂਫਤਿ ਨਿਤ ਬਰਿ ਕੈ।ਹਮ ਬਹੁ ਛਿਮਾ 
ਕਗੰਤ ਹੀ ਰਹੇ।ਮਿਟਤਿ ਨਹੀਂ ਕਿਮ,ਜਬਿ ਉਰ ਲਹੇ॥੩੪॥ਦਿੱਲੀ ਬਿਖੈ 
ਆਨ ਹਮ ਕਹਜੋਤੁਮ ਢਿਗ ਸੁਧਿ ੫'ਠੁਕੇ ਸਾੰਭ ਲਹਗੋਵ੍ਰ ਉਮਰਾਵਗਏ 
੧੫ੱਟੇ ਵੱਲ। “ਰਾਵ ਪੁਗਟ ਕੀਤੀ ਦੈਵੀ । ਜਿਸ ਦੇ $੩ੇ ਤੋ ਤਲਵਾਰ ਹੈ (ਭਾਵ ਅੜਾਂਲ 
ਪੁਰਖ) ਪਿਤ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਤਲਵਾਰ ਰੂਪ ਕਾਲੀ ਹੈ। 

ਆਇਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੀਆ ਪੈਣਾ ਕਠਨ ਸੀ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤੀਘ ਸਰਜ । (੫੭੫2 ) ਰਿਤੁ ੬ । ਲੰਸੂ ੫. 

ਚਢਿ ਜਬੈ। ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਲਸ਼ਕਰ ਲੋ ਸਬੈ ॥੩੫॥ ਪਠਿ ਉਪਰਾਲੋ ਕੀਨ 
ਹਮਾਰਾ।ਮਚਜੋ ਜੁੱਧ ਦਾਰੁਨ ਤਿਸ ਬਾਰਾ।ਪੈਂਡ ਖਾਨ ਅਰੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੈਗ। 
ਭਯੋ ਜੈਗ ਦ੍੍ ਹਤੇ ਖਤੋਗ ॥ ੩੬ ॥ ਨਿਵਲ ਖਾਨ ਕੋ ਸਰ ਦੈ ਗਏ । ਗੁਰ 
ਇਕ ਮਾਰਯੋ ਹਯ ਉਥਲਏ । ਸੈਫ ਮੈਗ ਸਿਰ ਕਾਟਿ ਉਤਾਰਾ। ਦੀਨਬੇਗ 
ਘਾਇਲ ਦੁਖਿ ਭਾਰਾਂ ॥ ੩੭ ॥ ਖਿਦਰਾਬਾਦ ਗ੍ਰਾਮ ਲਗਿ ਆਏ । ਮਾਰਤਿ 
ਮਰਤਿ ਪਠਾਨ ਪਲਾਏ।ਜੇ ਕਰਿ ਲਸ਼ਕਰਿ ਸ਼ਾਹ ਪਲਾਯੋ । ਸਿੰਘਨਿ ਦਲ 
ਪੀਛੇ ਤਿਨ ਧਾਯੋ ॥ ੩੮ ॥ ਹਮ ਤਾਜਨਿ ਕੀ ਗਿਨਤੀ ਕਹਾਂ। ਲਰ ਕਰਿ 
ਸਨਮੁਖ ਠਹਿਰਹਿੰ ਤਹਾਪੀਛੇ ਤੇ ਪੁਨ ਧੂਮ ਉਠਾਈ.ਲੂਟ ਕੂਟ ਕਰਿ ਮਾਰ 
ਮਚਾਈ ॥੩੯॥ ਸਕਲ ਸੈਲਪਤਿ ਤਬਹਿ ਬਟੋਰੇ। ਮੈਂ ਤਬਿ ਕਹੜੋ ਸੁਨਹੁ 
ਮਤਿ ਭੋਰੇ ! ਦਲ ਵਧਤੋ ਨਿਤ ਸਿੰਘਨਿ ਕੇਰਾ । ਜਿਨਹੁੰ ਇਰਾਦਾ ਧਰਜਯੋ 

੍ ਬਡੋਰਾਂ ॥੪੦॥ ਰਾਜ ਲੋਨਿ ਕੀ ਉਰ ਮਹਿ ਇੱਛਾ । ਕਕੋਂ ਬੈਠੇ,ਤੁਮ ਕਰਤਿ 
ਨ ਪਿੱਛਾ" । ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਸਮੁਬਾਇ ਹਕਾਰੇ । ਮਿਲੇ ਸਭਿਨਿ ਕੇ ਦਲ 
ਨ ਤੀ ਠਕ੍ਰਾਈ”। ਕੀਨ 
ਸਮੁਦਾਈ । ਆਨਿ ਅਠੰਦਪੁਰਿ ਰਣ ਬਡ ਕਰਜੋ । ਬੀਰ ਕੇਸਰੀ 
ਤਰ 
ਮਾਂਹਿ। ਬਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਗਿਰੋਸ਼ੁਨਿ ਰਹੀ । ਨਹੀਂ ਪਰਾਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਲਹੀ। 
॥੪੩॥ ਲਰੇ ਕਿਤਿਕ ਦਿਨ ਖਰਚਕੋ ਦਰਬਾ।ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਹਾਰਿ ਪਰੇ ਜਥਿ 
ਸਰਬਾ । ਆਨ ਧੇਨੁ ਕੀ ਦੀਨ ਨਿਕਾਰਾ । ਨਿਕਸਕੋ ਗੁਰੂ ਬਜਾਇ ਨਗਾਰਾ 
॥੪੪॥ ਜ਼ੈਗ ਬਿਸਾਲ ਡਾਲਿ ਤਤਕਾਲਨ। ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਘੋਰ ਲੀਨਿ ਮਿਲਿ 
ਜਾਲਾ। ਲਿਖਕੋ ਆਪ ਕੋ ਪਹੁੰਚਕੋ ਜਬੈ । ਸੀਰੈਦ” ਕੋ ਸੂਬਾ ਚਢਿ ਤਬੈ ॥ 
੪੫॥ ਮਿਲੀ ਆਨਿ ਕਰਿ ਸੈਨ ਮਹਾਂਠੀਲਰਕੋ ਸਭਿਨਿ ਸਨ ਬਨਿ ਧਨੁ- 
ਪਾਨੀ । ਸਨੇ ਸਨੋ ਸਤੱਦਵ ਕੇ ਪਾਰ । ਗਮਨਜੋਂ ਜਾਇ ਬਿਰੋ ਤਿਸ ਬਾਰ 
॥੪੬॥ ਕੋਤਿਕ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਵਨ ਕਰੇ । ਸਕਲ ਗਏ ਦਲ ਨਿਜ ਨਿਜ 
ਘਰੇ । ਪੁਨ ਔਚਕ ਚੜਿ ਕਰਿ ਤਤਕਾਲਾ। ਹੁਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਕਲਮੋਟ ਬਿਸਾਲਾ 
॥ ੪੭ ॥ ਲੂਟ ਕੂਟ ਕਰਿ ਸਕਲ ਉਜਾਰੀ। ਕੋਤਿਕ ਮਾਨਵ ਦੀਨਸਿ 
ਮਾਰੀ । ਆਨ ਅਨੰਦਪੂਰਿ ਮਹਿ ਤਬਿ ਬਰਜੋ। ਊਧਮ ਅਧਿਕ ਉਠਾਵਨਿ 
ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਸਦਾ (ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । “ਬਾਈ ਧਾਰਾੰ ਦੈ ਰਾਜੇ । 
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਹਾਰ ਨਾਂ ਖਾਧੀ । “ਸਰਹਿੰਦ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸਰਜ । (੫੭2੫੮ ) ਦੁਤ ੬ । ਸੰਨ ੬. 

ਕਰਯੋ॥ ੪੮॥ ਦੋ ਉਮਰਾਵ ਪੱਬ ਮਹਿ ਆਵਤਿ । ਲਰਜੋ ਤਿਨਹ੍ੰ ਸੋਂ ਬੈਰ 
ਬਧਾਵਤਿ । ਏਕ ਪਠਜੋ ਗੁਰ ਸੋਂ ਮਿਲਿ ਗਯੋ । ਸੈਦਬੇਗ ਤਿਨ ਢਿਗ ਬਿਤ 

ਭਯੋ ॥ ੪੯ ॥ ਬਹੁਰ ਸਵਾ ਲਖ ਸੈਨਾ ਸੈਗ । ਦਿਵਸ ਅਲਪ ਭੇ ਮਾਚਜੋ 

ਜੈਗ/ਸਭਿ ਰਾਜੇ ਮਿਲਿਕੈ ਤਿਸਕਾਲ।ਹੋਨਿ ਲਰਜੋ ਸੈਗਰਾਮ ਬਿਸਾਲ॥੫੦॥ 
ਗੁਰੂ ਆਪ ਜ਼ਣ ਮਹਿ ਤਬਿ ਆਯੋ ਸੈਦਖਾਨ ਦੇਖਤਿ ਬਿਕੁਲਾਯੋ । ਸ਼ਸਤ੍ਰ 
ਛੋਰਿ ਪਾਇਨਿ ਪਰ ਪਰਕੋ। ਨਿਕਸਿ ਗਯੋ ਕਿਹ ਨਹੀਂ ਨਿਹਰਜੋ ॥ ੫੧॥ 

ਹਮਹੁੰ ਜੈਗ ਕਰਿ ਲੂਟ ਮਚਾਈ। ਹਨਜੋਂ ਖਾਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤਹਾਂ ਹੀ । ਲਸ਼- 
ਕਰ ਹਟਿ ਆੰਯੋ ਪੁਨ ਉਰੇ । ਹੁਇ ਬਟਪਾਰ' ਸਿੰਘ ਤਬਿ ਪਰੇ॥੫੨॥ਨਾਸ਼ 

ਹਜ਼ਾਰਹੁ ਕੋ ਕਰਿ ਦੀਨਿ । ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਮ ਬਲ ਪੀਨ।ਹਮ ਹੁਇ 
ਦੁਖੀ ਪੁਕਾਰੂ ਆਏ । ਹੜਹੁ, ਗਹਹੁ; ਦਲ ਪਠਿ ਸਮੁਦਾਏ” ॥ ੫੩ ॥ 

ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਚਿੰਥੇ ਖਸ਼ਫਮ ਰੁਤੇ “ਡੀਮਦੰਦ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ” ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਟੈ 
ਨਾਮ ਪੰਚਮੇ ਅੰਸੂ॥੫ ੬: [ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ] । 

ਦਸ ਵਕ ਕੇ ਗਨਨੇ ਸਕਲ ਅਹਿਵਾਲ।ਤੁਮ ਮਾਲਿਕ 

ਹਮਰੇ ਸਦਾ ਕਰਹੁ ਆਪ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸ਼ੀ ਨਾਨਕ ਗਾਦੀ 
ਪੁਰ ਬੈਸਾਂ । ਹੁਕਮ ਜ਼ਲਾਵੈ ਸੁਰਪਤਿ ਜੈਸ।ਅਥਿ ਤਿਸ ਤੋ ਕੀਜੈ ਰਖਵਾਰੀ। 

ਨਤੁ ਦੈ ਹੈ ਗਿਰ ਦੂਨ ਉਜਾਰੀ ॥ ੨॥ ਰਾਜ ਅਕਾਂਰਥ ਹਮਰੋ ਕਜ਼ਯੋ । 

'ਕੂਟ ਬਿਨ ਦਤਿਯ ਨ ਧਰਜੋ” । ਲਰਿਕੈ ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਹਮ ਹਾਰੇ । 

ਹੀਏ ਲਚਾਰ ਸਭਿ ਇਿਤਹੁੰ ਪਧਾਰੇ/੩॥ਅਬਿ ਲਸ਼ਕਰ ਜੇ ਪਠਹੁ ਬਡੇਰਾ। 

ਤੋਪ ਜੈਬੂਰੇ ਸਾਜ ਘਨੋਰਾਂ । ਅਲਪ ਚਮੂੰ ਤੇ ਕਾਜ ਨ ਸਰੋ । ਤਿਸ ਕੋ 
ਤਾਸ ਗੁਰੂ ਨਹਿੰ ਧਰੈ॥੪॥ਗਹਿ ਲੀਜੈ ਕੈ ਰਣ ਮਹਿ ਮਾਰੋਤੌ ਅਪਨੇ ਸੁਭਿ 
ਕਾਜ ਸੁਧਾਰੋ” । ਸੁਨਿ ਨਰੈਗ ਮੁਨ ਭਯੋ ਹਿਰਾਨਾ -ਜਿਸ ਨੰ ਏਵ ਕਰਨ 
ਕੌ ਠਾਨਾ ॥ ੫॥ ਸੋ ਬੋਗਨਨ ̀ ਤੇ ਕਿਮ ਸਧਿ ਆਵੈ। ਮਾਰਨ ਮਰਨ ਜਿਸੈ 
ਮਨ ਭਾਵੈ। ਪੈਂਡੱਖਾਨ ਬਾਨਨਿ ,ਸੋਂ ਘਾਯੋ। ਲਰਿਕੈ ਖਾਨ ਵਜੀਦ 

ਪਲਾਯੋ।੬।ਸੈਦ੍ਬੇਗ ਅਰੁ ਸੈਦੇਖਾਨ । ਬਨੌ ਮੁਰੀਦ ਪੀਰ ਕੋ ਮਾਨਿਸਵਾ 

ਲਾਖ ਸੈਨਾ ਭਜੇਂ ਆਈ1 ਅਧਿਕ ਸਮਾਜ ਲੁਟਾਇ ਬਿਹਾਈ” ॥੭॥ ਅਸ 
ਨਹਿ ਹੋਇ ਵੜੂਰ ਉਠਾਵੈ । ਦਿੱਲੀ ਲਗਿ ਲਰਿੜੋ ਚਲਿ ਆਵੈ । ਫਿਰਹਿ 

ਮੁਲਖ“ ਹ੍ਰੈ ਤਿਸ ਅਨੁ ਸਾਰਾ । ਪਠੇ ਵਕੀਲ ਨ ਆਇ _ਹੁਕਾਰ# ॥ ੮॥ 
੧ਲੁਟੇਰੇ । “₹ੂਜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ₹ਠੀਕ ?ੋਵੇ । “ਦੌੜ ਗਈ । “ਮੁਲਕ ਅਸਾਡੇ ਵਲੋ 

ਹਫਕੇ । #ਵਕੀਲ ਫੇਜਿਆਂ ਸੀ (ਪਰ) ਬੁਲਾਇਆਂ ਆਇਆ ਠਹੀਂ' । 



੧੧ ਰੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ' ( ੫੭੫੯) ਚਿਤੁ ੬ । ਅੱਸੂ ੬. 

ਪੰਥ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਨਰ ਨਿਤ ਬਨੌ' । ਆਯੁਧ ਧਰਿ ਧਰਿ ਰਣ ਮਹਿੰ ਹਨੈ-1 
ਕਹਸੋ ਕੋਪ ਕਰਿਕੈ ਤਿਸ ਕਾਲਾ । “ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿ ਚਸੂੰ? ਬਿਸਾਲਾ ॥ 
੯॥ ਸੋ ਸਭਿ ਰਾਜਨਿ ਕੋ ਮੈਗ ਹੋਇ । ਕਰਹਿ ਅਨੰਦਪੁਰੇ ਪਰ ਢੋਇ”'। 
ਸੀਰੈਦ ਕੋ ਸੂਬਾ ਦਲ ਜੋਰਿ । ਸੋਪਿ ਚਢੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਓਰ॥ ੧੦ ॥ ਉਤ 
ਲਵਪੁਰਿ ਦਿਸ਼ ਦਲ ਜਹੋ ਕਹਾਂ । ਜ਼ਬਰਦਸਤ" ਲੋ ਕਰਿ ਸੈਗ ਮਹਾਂਗੁਰ 
ਕੀ ਦਿਸ਼ਿ ਸਭਿ ਕਰੈਂ ਚੜਾਈ । ਅਟਕ ਪ੍ਰਯੋਤ ਚਮੂੰ ਸਮੁਦਾਈ” ॥ ੧੧॥ 
ਜਬਿ ਅਵਰੈਗ ਇਮ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾ।ਲਿਖੇ ਪੱਤ ਜੀਹ ਕਹਿ ਬਿਧਿ ਨਾਨ 
ਭੀਮਚੈਦ ਕਰਿ ਹਰਖ ਮਹਾਨਾ। ਖਰੋ ਜੋਰਿ ਕਰ ਕਹਤਿ ਸੁਜਾਨਾਂ ॥ ੧੨ ॥ 

“ਜਬਿ ਗਮਨਹਿਰੀ ਚਮੂੰ ਬਿਸਾਲਾ । ਹਮ ਭਿ ਦੇਸ਼ ਨਰ ਜੋਰਹਿਂ ਜਾਲਾ । 
ਏਕ ਬਾਰ ਸਗਰੇ ਬਲ ਕਰਿ ਹੈਂ । ਗੁਰੂ ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਕੋ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਰਿ ਹੈਂ ॥੧੩॥ 

ਜੋ ਨ ਕਰਤਿ ਰਾਵਰਿ ਉਪਰਾਲਾ । ਹਮਰੇ ਸਾਬ ਲਰਤਿ ਚਿਰਕਾਲਾ । 
ਵਧਤਿ ਨਿਤਾਪ੍ਰੱਤ ਦਲ ਬਡ ਕਰਤਿ । ਪੁਨ ਇਕ ਦਿਨ ਤੁਮ ਸਨ ਭੀ 
ਲਰਤਿ ॥੧੪॥ ਇਸੀ ਹੇਤੁ ਤੋਂ ਆਪ ਬਿਚਾਰਹੁ। ਅਹੈ ਅਲ੫ ਰਿਪੁ ਗਹਹੁ 
ਕਿ ਮਾਰਜੁਮਸੁਨਿ ਕਰਿ ਰਿਦੈ ਤਪਹਿ ਚਵਗੱਤਾ।ਰਾਜ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁ ਮਦ- 
ਮੱਤਾ॥੧੫॥ਪੈਂਡਖਾਨ ਕੋ ਮਰਿਬੋ ਸੁਨਯੋਂਦੀਨਬੇਗਘਾਇਲ ਤਨ ਭਨਨੋਂ। 

-ਪਾਵਿ ਦੇਸ਼ ਮਹਿ ਦੈਦ ਬਿਸਾਂਲਾ । ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਨਿ ਕੋ ਕਿਯ ਕਾਲਨ- 
॥੧੬॥ ਕੁਪਯੋ ਅਧਿਕ ਆਇਸੁ ਤਬਿ ਦੀਨਿ।“ਅਬਿ ਚਢਿ ਜਾਉ ਗਿਰੇਂਦ 
ਪ੍ਰਬੀਨ ! ਲਸ਼ਕਰ ਬੜੋਂ ਬਟੋਰਨਿ ਕਰੋ । ਹਰੈ ਇਕ ਤਾਨ" ਗੁਰੂ ਸੈਗ ਲਰੋ 
॥ ੧੭ ॥ ਸਭਿ ਪਰਬਤ ਕੇ ਰਾਜੇ ਮਿਲੋ । ਕਰਿ ਕਰਿ ਬਲ ਕੌ ਰਣ ਰਿਪੁ 

ਭਿਲੋ=। ਸਭਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਫੌਜ ਚਵਾਵਹੁ । ਜਜੋਂ ਜਯੋਂ ਕਰਿ ਗੁਰ ਕੋ ਗਹਿ 

ਲਯਾਵਹੁ! ॥ ੮ ॥ ਦਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਪੱਤ੍ਰ ਪਠਾਏ । ਤੁਰਨ ਗਨ ਕਾਸਦ 

ਤਬਿ ਧਾਏ। ਭੀਮ ਦਦ ਕੋ ਦੈ ਸਿਰੁਪਾਉ। ਨਿਜ ਸਮੀਪਤੇ ਕੀਨਬਿਦਾਉ 
॥੧੯॥ ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਪ੍ਥਮੈ ਚਲਿ ਆਯੋ। ਆਨੰਦਤਿ ਚਿਤ ਡੋਰ ਪਾਯੋ । 

ਸੂਬੇ ਖਿਗ ਮਿਲਕੋ ਧਨ ਦੈ ਕੈ । ਸ਼ਾਹੁ ਮਿਲਨਿ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਤੈ ਕੈ॥ ੨੦॥ 

ਸਕਲ ਹਕੀਕਤਿ ਕਹਿ ਸਮੁਬਾਈ ।“ਹਜ਼ਰਤ ਕੀ ਆਇਸੁ ਇਮ ਆਈ। 

੧ਖਾਲਜਾ ਪੰਥ । “(ਨੋਰੰਗ ਨੇ) ਕਿਹਾ । ਚੜ੍ਹਾਈ । “ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਤਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ 
ਫ਼ੌਜਦਾਰ ਸੀ । “ਇਕ ਤਾਣ-ਟੋਕੇ ਭਾਵ ਇਕ ਮੁੱਠ ਹੋਕੇ । ਮਿਲੋ, ਭਾਂਵ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਚਜ।____ (੫੭੬੦) __ ਹਿਟ੬। ਅੰ ੬. 
ਗਿਰ ਕੀ ਸੈਨਾਂ ਅਖਿਲ ਬਟੋਰੋ । ਕ੍ਰਾਤਾ ਬੈਧੁ ਸਮੂਹ ਨਿਹੋਰੋ' ॥ ੨੨॥ 

ਸੋਰੈਦ ਕੋ ਸੂਬਾ ਲੀ ਜਾਵੋ । ਲਵਪੁਰਿ ਕੋ ਨਿਜ ਸੈਗ ਚਵਾਵੋ । ਇਮ ਸਭਿ 
ਦੇਸ਼ਨਿ ਕੇ ਦਲ ਚਵੈਂ । ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰਿ ਤੇ ਗੁਰ ਕਢੈਂ ॥ ੨੨॥ ਨਤੁ ਥੋਰੋ 
ਦਲ ਜੇ ਚਢਿ ਜਾਵੈ।ਮਾਰਤਿ ਲਰਤਿ ਤੁਵੈਗ ਬਜਾਵੈ। ਦਿਵ ਕਾਇਖ਼ 

ਆਨੰਦਪੁਰਿ ਰਾਖੈ। ਅਰਯੋ ਰਹੈ ਸਭਿ ਸੋਂ ਮਨ ਮਾਖੈ” ॥ ੨੩॥ ਸੁਪਨੇ ਮਹਿੰ 

ਭੀ ਤ੍ਰਾਸ ਨ ਜਿਨ ਕੋ। ਕੋਹਰਿ ਸਮਤਾ ਪਾਈਅਹਿ ਤਿਨ ਕੇ । ਥੋਰੇ ਘਨੇ 

ਸ਼ੱਤ੍ ਨਹਿ ਗਿਨੈ। ਸਨਮੁਖ ਪਹੁੰਚਿ ਕ੍ਰਿਪਾਨਨਿ ਹਨੰ ॥੨੪॥ ਤਿਸੀ ਹੇਤੁ 

ਤੇ ਲੈਂਸ਼ਕਰ ਘਨੌ।ਪਹੁੰਚ ਲਰੈਂ, ਪਕਰੈਂ; ਕੈ ਹਨੇਂ-ਮਸੁਨਿ ਸੂਬੇ ਗਿਰਪਤਿ 

ਤੇ ਸਥੈ। ਸਭਿ ਕਾਰਨ ਕੋ ਬੂਯੋ ਤਏ ॥ ੨੫॥“ਕੌਨ ਜਾਤ ਕੋ ਭਟ ਤਿਹ 

ਪਾਸਾਊਜਿਸਤੇ ਅਸ ਤੁਮ ਤ੍ਰਾਸ ਪਰਕਾਸ਼ਾਂਗਿਨਤੀ ਬਿਖੈ ਚਮੂੰ ਕਹੁ ਕੋਤੀ$। 

ਲਰਹਿ ਨਿਕਸਿਂ ਤੁਮ ਭਾਖਹੁ ਤੇਤੀ ॥ ੨੬ ॥ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕਯਾ ਆਯਧ 

ਧਾਂਰੈ? ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਿ ਬਹੁ ਨਰ ਮਾਰੇ $ ਕੈਸੇ ਦੁਰਗ ਮਵਾਸੀ ਪਾਏ । 

ਕੌਨ ਦੇਸ਼ ਕੌ ਰਾਜ ਕਮਾਏ $ ॥ ੨੭ ॥ ਸਭਿ ਸਮਾਜ ਤਿਸ ਕਰਯੋ ਬਤਾ- 

ਵਹ। ਕਿਮ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਬਹੁ ਠਹਿਰਾਵਹੁ ?”। ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਭੀਮਚੈਦ ਕਰ 

ਬੈਦਿ । ਭਾਖਨੋ ਸਕਲ ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਿਲੰਦ ॥੨੮॥ ਪਪਟਣੇ ਨਗਰ ਜਨਮ ਗੁਰ 

ਪਾਏ। ਪੂਰਬ ਤੋ ਪੂਰਬ ਇਤ ਆਏ” । ਅਪਨ ਸਥਾਨ ਜਾਨ ਕਰਿ ਬਾਸੇ। 
ਬਾਲਕ ਬਯ ਮਹਿੰ ਬਲ ਨਹਿ ਭਾਸ॥੨੯॥ਸ਼ਾਂਤਿ ਸੁਭਾਵ ਪਿਤਾਂ ਇਨ ਕੋਰੋ। 

ਮਾਨੋ ਗਰ ਕਰਿ ਸਿੱਖ ਘਨੇਰੋ । ਤਿਨ ਕੋ ਸਮ ਇਨ ਕੋ ਹਮ ਜਾਨ।ਦੀਨ 

ਬਸਨ ਆਨਦਪੁਰਿ ਥਾਨਾ ॥ ੩੦ ॥ ਸੈਗਤਿ ਆਇ ਪੁੰਜ ਹੀ ਜਾਤੀ" । 

ਅਠਿਕ ਅਕੋਰਨ ਕੋ ਅਰਪਾਤੀ।ਕੇਤਿਕ ਸੈਮਤਿ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਯੋ। ਤਰੁਨਾ- 

ਪਨ ਜਬ ਤਨ ਮਹਿ ਆਯੋ ॥ ੩੧॥ ਹਮ ਸੋਂ ਕਰਨ ਸ਼ੱਤ੍ਰਤਾ ਲਾਗਜੋ । 

ਆਯੁਧ ਵਿੱਦਯਾ ਮਹਿ ਅਨੁਰਾਗਜੋਏਕ ਬਾਰ ਹਮ ਤਬੈ ̀ਨੰਕਾਸਾ । ਆਨ 

ਕਰੜੋ ਜਮਨਾ ਤਟ ਬਾਸਾ ॥੩੨॥ ਤਹਿ ਭੀ ਦੁੰਦ ਮਚਾਯੋ.ਐਸੇ। ਦਾਰੁਣ 

ਯੁੱਧ ਮਚਜੋ ਤਬਿ ਤੌਸੋ। ਵਤੇਸ਼ਾਹ ਸੋਂ ਕਰੀ ਲਰਾਈ। ਗ੍ਰਾਮ ਦਾਮਲੇ ਖਾਨ 

ਖਪਾਈ੬ ॥ ੩੩ ॥ ਪੁਨ ਕੇਤਿਕ ਸੈਮਤਿ ਮਹਿ ਆਯੋ । ਆਨੰਵਪੂਰਿ ਕੌ 

੧ਵੇਨਤੀ ਕਰੋ ਭਾਫ਼ ਬੁਲਾਓ । “ਮਨ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ । ₹(ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੈਦਾਨ ਵਿਚ) ਨਿਕਲਕੇ 

ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਦੈ। “ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਧਰ ਆਏ ਸੇ । “ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਾੜੀਆਂ ਦੀ । 

&(ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲੇ ₹ੇ) ਦਾਮਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਠਾਣ ਜੋ ਤੰਗਾਣੀ ਜੁੱਧ ਵੇਲੇ ਨਿਮਕਹਰਾਮ_ਹੋਏ ਸਨ । 



੧! ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਮਚ" ।______( ੫੭੬੧) ਰਿਤੁ ੬ । ਸਹ ੭. 
? ਰੀ 

ਦੂਜਾਂ॥ ੩੪॥ ਬਿਦਤ ਕਰੀ ਜਗਦੈਬਾ ਜਬੈ। ਬਡ ਉਤਪਾਤ ਰਚਕੋ ਇਕ 
ਤਬੈ। ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਾਹੁਲ ਕੋ ਦੇਤਿ। ਮਾਨਵ ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸ ਲੋਤਿ ॥ 
੩੫॥ ਕਹੈ-ਖਾਲਸਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਨਾ । ਨਯਾਰੋ ਹਿੰਦੁ ਤੁਰਕ ਤੇ ਚੀਨਾ-1 

ਸ਼ਸਤਰ ਹਾਬ ਤਿਨ ਕੇ ਗਹਿਵਾਵੈ। ਮਾਰਨ ਮਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ ॥ 

੩੬॥ ਕਹੈ-ਤੁਰਕ ਸੋਂ ਬੈਰ ਕਰੀਜੈ । ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਸਭਿ ਲੀਜੈ-। 

ਦਿਜ ਖੇਤਰੀ ਅਰੁ ਬੈਸ਼ ਸ਼ੂਦ ਗਨ। ਇਕ ਬਲ ਸਭਿਨਿ ਅਚਾਵਤਿ ਹੈ ਭਨਿ 
॥੩੭॥ ਖੂਰੇਬਲੀ ਮਿਰਜਾਦ ਤਿਆਗੀ। ਸਿਰ ਪਰ ਕੇਸ਼ਕਾਛ ਅਨੁਰਾਗੀ । 

ਏਕ ਬਾਰ ਹਮ ਕੋ ਬੁਲਵਾਏ। ਕੋਤਿਕ ਗਿਰਪਤਿ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ॥ ੩੮ ॥ 

ਕਹਕੋ-ਖਾਲਸਾਂ ਤੁਮ ਹੁਇ ਜਾਵੋ । ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਭਿ ਪਾਵੋ। ਚਵ- 

ਗੱਤੇ ਆਦਿਕ ਮਹਿਪਾਲਾ।ਸਗਰੇ ਦੇਹਿ ਤੁਮੀਹਿੰ ਕਹੁ ਹਾਲਾ ॥ ੩੯ ॥ ਅਵ- 

ਰੈਗ ਸੈਗ ਜੈਗ ਕੋ ਕਰੀਅਹਿਛੱਤ੍ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰੀਅਹਿ। ਦਿੱਲੀ- 

ਨਾਥ ਹਤੜੋ ਪਿਤ ਮੈਰਾ । ਸੋ ਬਲਿ ਕਰਿ ਲੈਹੌ' ਬਡ ਬੈਰਾ-॥੪੦॥ ਇਤਿਕ 

ਇਰਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਯੋ । ਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਨ ਬਹੁ ਡਰੋਹਮ ਤੋ ਸੁਨਤਿ 

ਸਦਨ ਉਠਿ ਗਏ । ਪੀਛੇ ਚਾਰ ਬਰਨ_ਸਿਖ ਭਏ ॥ ੪੧॥ ਸੋ ਚਾਹਤਿ 

ਹੈ ਬੈਰ ਬਧਾਯੋ । ਲਰਹਿ ਤੁਮਾਰੇ ਸੈਗ ਰਿਸਾਯੋ । ਯਾਂਤੇ ਆਪ ਜਾਨੀਅਹਿ 

ਨੀਕੇ । ਇਸ ਬਿਧਿ ਕੋ ਹੈਂ ਸੁਭਟ ਤਿਸੀ ਕੇ ॥ ੪੨॥ ਮਾਰਨ ਮਰਨਿ ਜਹਾਂ 

ਕਹਿ ਕਰੈਂ । ਥੋਰ ਬਹੁਤ ਕੀ ਕਾਨ ਨ ਧਰੈਂ । ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਵਧਤਿ ਜਾਤਿ 

ਤਿਹ ਪੰਥਾ । ਮੈਂ ਸਮੁਝਾਇ ਕਹੀ ਸਭਿ ਮੈਥਾਂ ॥੪੩॥ ਹਮ ਸੋਂ ਬੈਰਬੋਰ ਹੀ 

ਅਹੈ । ਸੋ ਵਿਰੋਧ ਢਿੱਲੀ ਸਨ ਕਹੈ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਦੇਸ਼ ਫਤੂਰ ਉਠਾਵੈ । 

ਲੂਫਹਹ ਕੂਟਹਿ ਬਸਨ ਨ ਪਾਵੈ ॥੪੪॥-ਸ਼ਾਹੁ ਸਾਬ ਕਯੋਂ ਕਰਹੁ ਨ ਜੈਗ-। 

ਯਾਂਤੇ ਬੈਰ ਪਰਯੋ ਹਮ ਮੈਗਨਿਸ ਦਿਨ ਟਿਕਨ ਦੇਤਿ ਕਿਸ ਨਾਂਹੀ । ਖੇਤੀ 

ਹਰੈ ਨ ਖੇਤ ਕੇ ਮਾਂਹੀ॥੪੫॥ ਅਬਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਹੁ ਹਮਾਰੀ । ਚਲਿ ਆਏ 
ਸਭਿ ਸ਼ਰਣਿ ਤੁਮਾਰੀ । ਗੜ ਅਨੰਦ ਕੌ ਦੇਹੁ ਛੁਟਾਈ। ਸੈਕਟ ਸਗਰੋ ਤਬਿ 

ਮਿਟਿ ਜਾਂਈ॥੪੬॥ਇਤਿ ਗੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂਰਜ ਗਿੰਥੇ ਖਸ਼ਫਮ ਦੁਤੇ 'ਭੀਮ ਓੰਦ ਬਾਕ” 

ਪ੍ਰੰਗ ਬਰਨਨ ਨਾਮ ਖਸ਼ਣਮੇ ਅੰਦੂ ॥੬॥ __ ੭, [ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ £ਬਿਆਂ ਦੀ ਤਯਾਰੀ ]। 

ਵਹਰਾ॥#<ਨਹੀ' ਰਾਜ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਦੁਰਗ ਬਿਸਾਲ ਨ ਕੋਇ । ਚਮੂੰ ਸਿੰਘ 

#ਖਿਛਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਜਾਨੀ ਹੈ । 



“੍ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ ।' ( ੫੭੬੨) _ ਰੁਤ ੬। ਐ 7, 

ਕਬਿ ਬਹੁਤ ਹ੍ਰੈ' ਕਬਿ ਘਰ ਗਮਨੈ' ਸੋਇ॥ ੧॥ ਰੌਖਈ ॥ ਆਪ ਗੁਰੂ ਧਨ 
ਵਿੱਦਕਾ ਪੰਡਿਤ । ਗਜ਼ਬ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਬਾਨਨਿ ਛੈਡਤਿ"। ਪੈਂਡਖਾਨ_ ਸੇ 
ਜਿਨਹਿ ਖਪਾਏ । ਤੀਰ ਅਨੂਪਮ ਬ੍ਰਿੰਦ ਚਲਾਏ ॥੨॥ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗਾਂਦੀ 
ਪਰ ਬਿਰਯੋ।ਸਤਿਗਰ ਰਾਮਦਾਸ ਬਿਦਤਯੋਂ। ਤਿਨ ਕੋ ਸੁਤ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜੋਲ 
'ਹੋਵ।ਮਤਿ ਸੈਤਨ ਕੌ ਸਨਿ ਕਰਿ ਜੋਵਾਂ॥੩॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਤਿਨ 
ਨੰਦਾ । ਭਯੋ ਪ੍ਰਥਮ ਸੋ ਬੀਰ ਬਿਲੈਦਾ । ਹਜ਼ਰਤਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕੇ ਮੈਰ। ਹਤਿ 
ਉਮਰਾਵ ਕਹੇਂ ਵਡ ਜੈਗ ॥੪॥ ਤਿਸ ਕੌ ਪੌਤ੍ ਬਿਲੀਦ ਬਹਾਦੁਰ । ਪਿਤਾ 
ਸੈਤ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ । ਤਿਨਹੁੰ ਜ਼ਿਮੀਂ ਤਹਿ ਮੋਲ ਸੁ ਲੀਨੀ । ਆਨੰਦ 
ਪਰਾ ਬਸਾਵਨ ਕੀਨੀ ॥ ੫ ॥ ਇਹ ਸਭਿ ਭੋਵ ਆਪ ਸੋਂ ਕਹਜੋ। ਕਰਹੁ ਕਾਜ 
ਜੈਸੇ ਚਿਤ ਚਹਕੋ।ਭੀਮ ਚੈਦ ਤੇ ਸੁਨਜੋਂ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ। ਜਾਨਜੋਂ ਸੂਬੇ ਤਬਿ ਭਲਿ 
ਭਾਂਤ ॥ ੬॥ ਕਹਜੋ “ਨਿਿਪਤਿ ! ਲੋ ਕਰਿ ਦਲ ਜਾਵਹੁ। ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਘੇਰਹੁ 
ਜੈਗ ਮਚਾਵਹੁ ਦੋਨੋ ਸੋ ਹੁਇ ਤਮ ਸਾਥ। ਲਾਖ ਸੈਨ ਤੁਰ ਹਾਥ 
॥੭॥ਇਮ ਕਹਿ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਤਤਕਾਲੇ । ਪੁਰਿ ਸਿਹ੍ਹੈਂਦ ; ਲਵਪੁਰ ਕੋ ਚਾਲੇ । 
€ਸਗਰੀ ਚਮੁੰਲੋਹ ਨਿਜ ਸੈਗ। ਕਰਹੁ ਅਨੰਦਪੁਰਿ ਗੁਰ ਸੋਂ ਜੈਗ ॥੮॥ 
ਮਿਲਹਿ ਤ ਮੈਲ ਲੋਹ ਸਨਮਾਨਹੁ । ਹਜ਼ਰਤਿ ਕੌ ਸਮੀਪ ਗੁਰ ਆਨਹੁੰ। 
ਨਤੁ ਗਿਰਪਤਿਨਿ ਸਾਥ ਲਿਹੁ ਸਾਰੇ। ਲਰਹਿ ਅਰਰਿਰਣਮਹਿੰਲਿਹੁਮਾਰੇ” 

॥੯। ਜਹਿੰ ਜਹਿਂ ਧਾਵਨ ਕਰੇ ਪਠਾਵਨਿ”। “ਚਵਹੁ ਨ ਬਿਲਮਹੁ ਅਪਨੇ 
ਥਾਵਨਿ”?। ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਵੀ 
'ਅਲਾਯੋ ॥੧੦ ॥ “ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ_ ਸੁਧਿ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸਹਿਸਾਇ। ਕਰਤਿ ਰਹੋ 

ਸਭ ਰੀਤਿ ਸਹਾਇ! । ਕਰਿ ਸਲਾਮ ਘਿਘਿਆਇ ਘਨੌਰਾ । ਸੂਬੇ ਤੇ 

ਰੁਖਸਦ? ਤਿਹ ਬੇਰਾ ॥ ੧₹੧॥ ਮਜਲ ਬਡੀ ਕਰਿ ਤੂਰਨ ਧਾਯੋਂ। ਦੇਸ਼ 

ਕਲਰ ਆਪਣੇ ਆਯੋ । ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਸੈਲਪਤੀ ਸਮੁਦਾਏਂ । ਲਿਖੇ ਪੱਤ ਪਰ- 

ਧਾਨ ਪਠਾਏ ॥ ੧੨॥ ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਪ੍ਰਸੈਗ ਸਭਿ ਕਹਜੋ। ਲਘ ਦੀਰਘ 
ਸਭਿਹਿਨਿ ਮਨ ਲਹਜੋ। ਭਏ ਤਯਾਰ ਨਿਜ ਨਿਜ ਦਲ ਜੋਰੇ। ਜਿਸ ਜਿਸ 

੧ਕਦੇ ਬ੮ਤੀ (ਕੱਠੀ) ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । “ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਗਜ਼ਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਨਿਪੂਲ 

ਹੈ ।੧(ਉਸਦਾ) ਮਤਾ ਮੌਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ (ਅਸਾਂ) ਪਤਾ ਲਾਕੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। _(ਕਰਿ ਜੋਵਾ=£ ਡ 

ਕਰਕੇ; ਪਤਾਂ ਲਾਏ] । 9ਹਲਕਾਰੇ ਭੇਜੇ । “ਅਪਨੇ ਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹੋ ਦੇਰ ਨਾਂ ਲਾਓ । #ਕਰਦੇ 

ਰਹਿਣਾ । “ਵਿਦਾ `ਏ। #ਪਸ-ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਅਵਤਰਯੋ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੭੬੩ ) ਰਿਤੁ ੬ । ਅੱਸੂ ੭. 

ਮਹਿ ਜੇਤਿਕ ਧਰ ਜ਼ੋਰੇ' ॥੧੩॥ ਇੰਦ ਪ੍ਰਸਤ” ਮਹਿ ਸੈਗਤਿ ਜੋਈ । ਸੁਨਿ 
ਪ੍ਰਕੈਗ ਸਭਿ ਲਸ਼ਕਰ ਵੋਈ।ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਦੁਰਿ ਲਿਖਿ ਕਰਿ ਅਰਦਾਸ 
ਸੁੱਧ ਹਿਤ ਪਠੀ ਗੁਰੂ ਕੇਪਾਸ॥੧੪।/ਹੇ ਪਰ੍ਭੁ [ਤਮ ਸੈਮੂਥ ਸਭਿ ਭਾਂਤੀ । 
ਸਭਿਨਿ ਰਿਦੇ ਕੀ ਜਾਨਹੁ ਬਾਤੀ । ਵਹਿਰ ਬ੍ਰਿਤੌਤ ਕਯੋਂ ਨ ਤੁਮ ਜਾਨਹ। 
ਘਟਿ ਘਟਿ ਕੋ ਮਾਲਿਕ ਪਹਿਚਾਨਹੁ।੧੫॥ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਅਰੁ ਅਪਨਿ ਭਲੇ 
ਹਿਤ । ਪਾਤੀ ਲਿਖੀ ਸੁਨੀ ਜਿਮ ਭੀ ਇਤ । ਰਾਜਨਿ ਤੁਮ ਪਰ ਕਰੀ 
ਪੁਕਾਰ।-ਹਮ ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਲੀ ਪਰਿ ਭਾਰਾਂ“-॥੧੬॥ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਿ ਅਵ- 
ਚੈਗੁ ਜੁ ਲਿਖਜੋਂ । ਤਿਨ ਝਿਤਾਂਤ ਪਠਿ ਕਰਿ ਸਭਿ ਲਖੜੋਂ । ਦੁਇ ਸੂਬੇ 
ਪਰ ਹੁਕਮ ਪਠਾਯੋਂ'। ਸੋ ਚੰਲ ਕਰਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਰ ਆਯੋ ॥ ੧੭॥ ਇਨ 
ਸੂਬੇ ਲਖਿ ਹਜ਼ਰਤ ਆਸ਼ੇ। ਦੋਨਹੁੰ ਪਰ ਸੋ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ। ਲਵਪੁਰਿ ਅਰੁ 

ਰੋਦ ਬਡ ਲਸ਼ਕਰ । ਲਰਿਬੇ ੫ਤੁ ਆਇ ਹੈਂ ਤੁਮ ਪਰ ॥੧੮॥ ਰਣ ਕੈ 
ਛੁਧਤਿ ਤੁਰਕ ਗਨ ਆਵੈਂ । ਹਯ ਗਜ ਸਾਥ ਚੋਂ੫ ਤੇ ਧਾਵੈਂ । ਮਿਜਮਾਨੀ 
ਬਹੁ ਇਨਕੇ ਹੇਤ" । ਕਰੀਅਹਿ ਤਯਾਰੀ ਬਨਹੁ ਸੁਚੇਤ ॥ ੧੯ ॥ ਸਿਪਰ 
ਪਾਤਰਾਂ ਆਗੇ ਕਰਿ ਕਰਿ । ਕੜਛੇ ਪੁੰਜ ਖੜਗ ਕਰ ਧਰਿਧਰਿਗੁਲਕਾਂ 
ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਬ੍ਰਿੰਦ । ਕਰਹਿ ਪਰੋਸਨਿ ਸ਼ੁਭਤ ਬਿਲੋਦ ॥ ੨੦ ॥ ਢੱਕ 
ਜਲੇਬ;ਸਹਾਰੀ” ਖਪਰੇ'੧ਬੂਦੀ ਅਣੀ ਤੀਰ ਗਨ ਅਪਰੇ। ਤੋਪ ਜੈਬੂਰ 
ਜੈਜੈਲਨਿ ਗੋਰੇ। ਮੋਦਕ ਦੇਹ ਚਹਤਿ ਨਹਿ ਥੋਰੇ'' ॥ ੨੧॥ ਪ੍ਰੋਸਨ ਹਾਰ 
ਬੀਰ ਗਨਧੀਗਕਰਹੁ ਇਕੱਤ ਪ੍ਰਭੂ ਇਨ ਭੀਰੁ'।ਇਮਲਿਖਿ ਧਾਵਨ'? 
ਹਾਬ ਪਠਾਈ । ਤੂਰਨ ਹੀ ਆਨੰਦਪੁਰਿ ਆਈ ॥ ੨੨ ॥ “ਦਿੱਲੀ 
ਮੈਗਤਿ ਬੈਦਤਿ ਸਬੈ!। ਇਮ ਕਹਿ ਅੱਗੂ ਧਰੀ ਗੁਰ ਤਬੈ । ਕਰ ਮਹਿੰ ਲੋ 
ਉਠਾਇ ਕਰ ਬਾਚੀ । ਦਈ ਸੁਨਾਇ ਸੰਭਿਨਿ ਕੋ ਸਾਚੀ॥ ੨੩ ॥ “ਗੁਰ 
ਸੈਗਤ ਕੋ ਪੈਨ” ਬਖਾਨਾ/ਸੁਨਹ ਖਾਲਸਾ ! ਕਾਜ ਮਹਾਨਾ।ਹੁਇ ਹੈ ਅੰਬਿ 
ਘਮੰਡ ਬਲਵੇਡਾ । ਸੈਘਰ ਕਰੋ ਬਿਲੀਦ ਪ੍ਰਚੈਡਾ ॥ ੨੪ ॥ ਇਸ ਕੇ ਸਮ 
ਬਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ । “ਦਿੱਲੀ । ₹ਕੱਟੇ ਹੇਣ ਦਾ । ਥ੍ਛਿ੍ਕੈ ਅਰਦਾਸ ਲਿਖ ਘੋਲੀ . “ਭਾਰੀ ਬਲੀ 
ਪਿਆ ਹੇ (5ਦੱਖਣ ਵਲ ਟੁਟੰਗੇ ਨੂੰ ਜੋ (ਸੂਬੇ ਨੇ) ਲਿਖਤਾ ਸੀ। “ਜੋਟੇਗੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਜਾਣ 
ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਹਾਲ।੧(ਨੁਰੈਰੇ ਨੇ ਨੇ)ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਹੁਕਮ । ੯ਉਹ ( (ਦੂਤ)ਦੱਲਕੇ ਵਿੱਟ ਲੀ ਆ ਰਿਆ ਹੈ। 
<੯ਇਨ੍ ਦੀ ਪਟੁਣਚਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵ ਲੜਨ ਵਾਮਤੇ । । ੧ਢਰਨੰ ਰੂਪੀ ਪੱਤਲ "”ਸਾਦੀ ਪੂਰੀ 
[ਸੈਸ: ਮੁਪਹਾਰਾਂਟਿੰਦੀ,ਸੁਹਾਰੀ ॥ਤਵੇੜੀ ਮੁਖੀ ਵਾਲੇ ਤੀਰ।੯$ਟਰ ਸਨ ਤੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣੀਆਂ 
੬ਦੀ ਟੋਵੇ । ੯੫(ਜਿੰਨੇ) ਚਾਣ, ਏੋੜੇ ਨਾ (੧੨) । '੬ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਇਰਾਂ ਲਈ । ਹਲਕਾਰੇ ਦੇ । 



ਪ| ੨ਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । ( ੫੭੬੪) ਰਿਤੁ ੬.। ੧) 7, 

`ਕੁਛ ਨਾਂਹਿਨ ਆਛੀ । ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਖਦ ਬਡ ਬਾਛੀ । ਦੀਨ ਮਜਬ ਕੋ 
ਜੁੱਧ ਬਿਸਾਲਾ । ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਬਡਿਭਾਗੀ ਇਸ ਕਾਲ॥੨੫॥ਨ੍ਰਿੰਭੈ ਜੈਗ ਮਹਿਂ 
ਖੜਗ ਪ੍ਰਹਾਰੋ । ਸਨਮੁਖ ਬਿਰੋ ਸ਼ੱਤ ਗਨ ਮਾਰੋ । ਮਹਾਂ ਸੁਜਸ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤਿ 
ਹੋਵਹੁ।ਲੈਨਿ ਪਰਮਪਦਾਕੋ ਮਗਜੋਵੇਂਹ॥੨੬॥ ਸੈਮਤਿ ਘਨੋ `'ਤਪਹਿ ਤਪ 
ਛਾਰੇ । ਬਰਖਾ ਸੀਤ ਰੁ ਉਸ਼ਨ ਸਹਾਰੇ । ਸੈਕਟ ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਕੇ ਝਾਲੋ । 

ਸਭਿ ਜਗ ਸੁਖ ਤੇ ਬਨਹਿ ਨਿਰਾਲੋ ॥ ੨੭ ॥ ਤਿਨ ਕੋ ਭੀ ਦੁਰਲਭ ਪਦ 
ਜੋਇ। ਕਰਹਿ ਜਤਨ ਜੋਗੀ ਚਹਿ ਸੋਇ। ਰਣ ਮਹਿ ਮ੍ਰਿੱਤ ਹੋਇ ਸੋ 
ਪਾਵਹੁਏਕ ਪਲਕ ਮਹਿ ਤਹਾਂ ਸਿਧਾਵਹੁ॥੨੮॥ ਜੋ ਅਬ ਲੇਰਹਿ _ਮਰਹਿ 

`ਸਹਿਕਾਮੀ । ਸੋ ਤੂਰਨ ਹੁਇ ਸੁਰਪੁਰਿਗਾਮੀ । ਤਹਿੰ ਕੋ ਸੁਖ ਭੋਗੈ ਚਿਤ 
ਚਹੈ । ਆਦਿ ਅਪਸਰਾਂ ਜੋਤਿਕ ਅਹੈਂ ॥ ੨੯ ॥ ਪੁਨ ਅਵਨੀ ਪਰ ਹ੍ਹੈ ਹੈ 
ਰਾਜੇ । ਸਭਿ ਸੁਖ ਭੋਗੇ ਵਧਹਿ ਸਮਾਜੇ । ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਬਹੁਰ ਕਮਾਇ। 
ਮਿਲਹਿ ਆਨਿ ਮੁੜ ਆਨੰਦ ਪਾਇ ॥੩੦॥ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਜੈਗ ਮੜਾਰਾ। 
ਮਾਰਹਿ ਮਰਹਿ ਗਹਹਿ ਹੱਥਯਾਰਾ।ਸੋ ਮਮ ਸੈਗ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੈ। ਪਦ 
ਜੋਗਿਨਿ ਜੋ ਦੁਰਲਭ ਅਹੈਂ੩੧॥ਆਗੇ ਲਾਖਹੁਛੱਤ੍ਰੀ ਭਏ।ਰਣ ਮਹ ਮਰੇ 
ਸੁਰਗ ਸਭਿ ਗਏਗਛਪੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਗ ਮਹਿੰ ਕਥਾਂਜੋਧੇ ਕੋ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤਿ 
ਜਬਾਂ ॥ ੩੨॥ ਪਨ ਮੈਂ ਤੁਮਰੇ ਸੈਗ ਸਹਾਈ । ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਬਿਥੋਂ ਜਹਿੰ 
ਜਾਈ” । ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ਤਿ ਸ਼ਰਾਮੀ । ਭਯੋ ਖਾਲਸਾ ਸੈਘਰਕਾਮੀ“ 
॥੩੩॥ ਦੀਪਮਾਲ ਕੋ ਆਯੋ ਮੇਲਾ । ਮੈਗਤਿ ਜਿਤ ਕਿਤ ਭਈ ਸਕੇਲਾ । 
ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਧਾਏ। ਵਸਤੁ ਅਕੋਰ ਦਰਬ ਗਨ ਲਯਾਏ 
॥੩੪॥ਆਨੰਦਪੁਰਿ ਕੇ ਚਹੁੰ ਢਿਸ਼ਿ ਡੇਰੇ। ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਕੀ ਭੀਰ ਘਨੋਰੇ। 
ਤੁੰਗ ਦਮਦਮੇ ਪਰ ਗੁਰ ਥਿਰੇ। ਆਇ ਸਰਬ ਨੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ॥ ੩੫ ॥ 
ਚਾਮਰੁ ਚਾਰ ਚਲਾਚਲ ਹੋਵਤਿ । ਬਾਰ ਬਾਰ ਢ੍ਰਤੋ ਸਭਿ ਜੋਵਤਿ । ਮੁਖ 
ਮੰਡਲ ਪਰ ਕੁੰਡਲ ਡੋਲ । ਮਦਰ ਦ੍ਗਿ ਜੁਗ ਉਪਮ ਅਤੋਲ ॥ ੩੬॥ 
ਕ੍ਰਿਪਦ੍ਸ਼ਿ ਸਗ/ਤ ਕੋ ਹੇਰਤ। ਬੋਠ ਖਰੇ ਸੰਭਨਿ ਢਿਸ਼ਿ ਪ੍ਰੇਰਤ । 
ਕਗਤ ਖੰਰੋ ਅਰਦ਼ਾਸ ਅਗਾਰੀ । ਕੋਸ਼ਪ ਕਰਤਿ ਅਕੋਰ ਸੈਭਾਰੀ 

"ਧਰਮ ਦਾ ਧੁੱਧ। “ਤਪਦਾ ਰਹੇ । “ਸੁਰਗ ਪਟੰਦੇਗਾ । “ਜੇ ਪਦਵੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ ਦਰਲਭ 
ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ੫ਦਵ) । “ਜਿੱੇ ਜਾਓਗੇ । $ਜਗ ਦੀ ਇੰਛਾ ਵਾਲਾ ! 

“ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਕਠਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨੱਗੇ ਦੇਸਦੇ ਹਨ । 



_ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੭੬੫) ਰੁਤ ੬॥। ਅੱਮੂ ਦ, 

॥੩੭॥ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਮਹਿ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾ/ਜੋ ਹੱਥਕਾਂਰ ਧਰੈ ਨਿਜ ਪਾਨਾ॥ 
ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਹਿਤ ਸੋ ਰਹੈ'। ਮਿਲਹਿ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਧਨ ਚਹੈ ॥੩੮॥ ਰਣ 
ਤੁਰਕਨਿ ਸਨ ਪਰੈ ਹਮਾਰਾ।ਜੋਧਾ ਰਹੈ' ਲੋਹਿ ਹੱਥਕਾਰਾਗਸੁਨਿ ਕਰਿ ਜਿਨ 
ਰਹਿਬੋ ਚਿਤ ਧਰੇ । ਤਿਨਕੇ ਚਿਹਰੇ ਲੇਖਨਿ ਕਰੇ” ॥੩੯॥ ਜਿਨ ਕੋ ਢਿਗ 
ਆਯੁਧ ਤਬਿ ਨਾਂਹੀ । ਬਖਸ਼ੇ ਦਰਬਾਰਹੁੰ ਕਰ ਤਾਂਹੀ । ਤੀਰ ਤੀਰ ਜੇ-ਦੇਸ਼ 
ਬਿਸਾਲੋ । ਮਾੜੇ ਆਦਿ ਸਿੰਘ ਜਹਿੰ ਜਾਲੋ ॥ ੪੦ ॥ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸਭਿ 
ਪਰ ਗਯੋ।ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਆਇ ਮੇਲ ਗਨ ਕਯੋਰਹੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਿਥੈ ਬਹੁ ਸਿੰਘ 
ਸ਼ਸਤ੍ਰਠਿ ਸਹਿਤ ਸ਼ੱਤ ਮਿਗ ਸਿੰਘ ॥੪੧ ॥ ਸੈਗਤਿ ਅਪਰ ਲਿਏ ਸਿਰੁ- 
ਪਾਇਗਮਨੋ ਘਰ ਰਜਿ ਗੁਰ ਪਾਇ । ਪੁਰਿਅਨੰੰਦ ਮਹਿ ਬੀਰ ਬਿਸਾਲੋ। 
ਭਈ ਭੀਰ ਜਿਤ ਕਿਤ ਬਿਤ ਜਾਲੋਂ ॥ ੪੨॥ ਗੁਲਕਾਂ ਅਨਿਕ ਘਰੈਂ 
ਸੁਨਿਆਰੇ । ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਰੂਦ ਹੋਤਿ ਹੈ' ਤਯਾਰੇ।ਤੋਮਰ ਸੇਲੋ ਸਾਂਗ ਘਰੇਤੇ।ਬਾਨ 
ਬਨਾਇ ਬਨਾਇ ਧਰੈਤੇ ॥ ੪੩ ॥ ਧਨੁਖ ਕਠੋਰ ਸਮੂਹ ਤਮਾਚੇ । ਲੋ ਲੋ 
ਬਖਸ਼ਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਾਚੇ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਤਯਾਰੀ ਸਘਰ ਕੋਰੀ। ਕਲਗ਼ੀਧਰ 
ਇਮ ਕਰਤਿ ਘਨੋਰੀ ॥ ੪੪ ॥ ਚਾਕਰ ਅਪਰ ਹਿੰਦੁ ਕੈ ਤੁਰਕਾ । ਆਵਤਿ 
ਰਹਤਿ ਸੁਨਤਿ ਜਸ ਗੁਰ ਕਾ।ਰਾਖਾਂਹੋਂ ਤਿਸੈ ਲਿਥੈਂ ਦਰਮਾਹਾਂ।ਇਮ ਬਹੁ 
ਭੀਰ ਅਨਦਪੁਰਿ ਮਾਂਹਾ ॥ ੪੫ ॥। ਇਤਿ ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਏ ਖਸਮ ₹ਤੇ 
“ਜੈਗ ਤਿਆਰੀ? ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨ ਟਮ ਸਪਤਮੇ ਅੰਸ। ॥7॥ 

੮. [ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਸੁਬਿਆੰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ]। 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਭੀਮਚੈਦ ਸੈ ਸੈਲੇਂਦ ਕੁਪਿ ਗਿਰਪਤਿ ਲਏ ਹਕਾਰਿ । ਪੂਰਬ ਆਇ 
'ਹੈਡੂਰੀਆ ਨਿਜ ਸੈਨਾ ਕਰਿ ਤਯਾਰ॥੧॥ਚੌਪਈ॥ਚਵਜੋ ਘਮੰਡ ਚੈਦ ਤਹਿੰ 
ਆਯੋ।ਸੋ ਅਨੀਕਨੀ ਅਪਨੀ ਲਯਾਯੋਬਬੀਰਸਿੰਘ ਜਸੁਪਾਲੀ ਆਇ। ਨਾਲੋ- 
ਗੜੀਏ ਮਿਲਿ ਸਮੁਦਾਇ॥੨॥ਕੁੱਲੂ ਅਰੁ ਕੈਂਠਲ ਠਕੁਰਾਈ । ਮੰਡਸਪਤੀ 
ਸੈਨ ਚਢਿ ਆਈ । ਜੈਮੂ ਠੂਰਪੁਰੇ ਤੇ ਧਾਏਨਗਰ ਹਰੀਪੁਰ ਚਮੂੰ ਬਨਾਏ 
॥੩॥ ਚੇਬਿਆਲ ਗਨ ਆਇ । ਮਦੂਣੀ। ਸ਼ਾਹ ਅਨੀ ਤੇ ਚੌਂਪ ਸੁ ੧ ਦੂਣੀ“। 
ਗ੍ਰਾਲੀਏਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਗਰ ਮੜਾਰੇ । ਚ'ਢ ਧਾਈ ਸੇਨਾ ਬਲ ਭਾਰੇ ॥ 8॥ ਪੁਰਿ 
ਬਿਸ਼ਹਿਰ£ ਕੇ ਸੁਭਟਿ ਭਟੇਤ । ਬਿਝੜ ਵਾਲੀਏ ਚੜੇ ਤੁਰੈਤ । ਚੈਦੇਸ਼ੁਰ 
"ਵਾ ਲਈ (ਏਥੇ ਹੀ) ਰਹਿ ਜਵੇ । ̀ਹੂਲੀਏ ਅਰਬਾਤ ਨਾਮ ਪੰਤੇ ਲਿਖ ਲਏ । ਕਸ਼ੱਤ 
ਰੂਪੀ ਮਿਰਗਾਂ ਉਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵਤ । ੯ਤਨਖਾਹ । “ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ੨ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾ 
ਨੂੰ ਦੂਣਾ ਚਾਉ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ । “ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਮ ਪੁਰ ਬੁਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 



੧1 ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪਸੂਰਜ । ( ੫੭੬੬) ._ ਰਿਭੁ ੬। ਸੰ) ੮, 

॥ (ਮਿਲਿ ਡਵਵਾਲੀਬੈਧਿ ਬੈਧਿ ਟੋਲ॥੫॥ਗੂਜਰ ਕੈਘੜਬ੍ਰਿੰਦ 

੪੬੩ । ਦੂਰ ਦੂਰ ਲਗਿ ਡੇਰੇ ਡਾਟੇ। ਗਨ 

ਸਊਰ ਧੈਦਲ ਬਿਸਤਾਰੇ ॥੬ ॥ ਉਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋ : ਲਸ਼ਕਰ ਚਢਮੋ। ਲਰਿਬੇ . 

ਹਿਤ ਉਤਸਾਹ ਜਿ ਬਧਜੋ। ਦੁੰਦਭਿ ਪੁੰਜ ਬਜਤਿ ਜਿਸ ਮਹੀਆ। ਬਰਣ 

ਬਰਣ ਕੀ ਧੁਜ” ਕਰ ਗਹੀਆਂ॥7॥ ਮਜਲ ਕਰਤਿ ਮਗ ਉਲੈਘਤਿ ਧਾਏ! 
ਪੁਰਿ ਸਿਰੈਦ ਮੈਂ ਸਭਿ ਦਲ ਆਏ । ਡੇਰਾ ਕਰਯੋ ਹੇਤ ਬਿਸਗਾਮੂ । ਤਹਾਂ 

ਵਜੀਦਖਾਨ ਕੇ ਧਾਮੂ ॥੮ ॥ ਸਭਿ ਸੋਂ ਮਿਲਜੋ ਸੇਵ ਨਿਬਹਾਈ । ਆਪ 

ਚਵਨ ਤਯਾਰੀ ਕਰਿਵਾਈ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਰਦ ਸੁ ਗੁਲਕਾਂ ਦੀਨਿ।ਤੋ੫ ਜੈਬੂਰਨ 
ਤਯਾਰੀ ਕੀਨਿ ॥੯॥ ਘਨੀ ਤਰੈਗਨਿ ਚਮੂੰ ਕਰਾਲਾ । ਪੈਦਲ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤਾਰ 
ਤਤਕਾਲਾ । ਜੈਗ ਸਮਾਜ ਕਰਜੋ ਬਡ ਭਾਰੀ । ਮਿਲਯੋ ਤਮਾਮ ਜੁ ਲਸ਼ਕਰ 

ਤਕਾਰੀ ॥੧੦॥ ਹੋਤਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕੇ ਬਜੇ ਨਗਾਰੇ । ਸੁਨਿ ਤੁਰੈਗ ਪਰ ਜ਼ੀਨਨਿ 
ਡਾਰੇ । ਤਹਿ ਮੈਂਗਤਿ ਗੁਰ ਕੀ ਸੁਨਿ ਬਾਤ । ਲਿਖੀ ਪੱੜ੍ਰਿਕਾ ਸਕਲ 
ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ॥੧੧॥ “ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ | ਦੌਡਹੁ ਦੁਸ਼ਟ ਗ਼ਰੀਬ 
ਨਿਵਾਜਾ!ਭੀਮਚੈਦ ਮੂਰਖ ਕਹਿਲੂਰੀ । ਵਿਰਜੋ ਪੁਕਾਰ ਕਰਤਿ ਇਛ ਪੂਰੀ 
॥੧੨॥ ਦੱਖਣ ਗਮਨਜੋ ਸ਼ਾਹ ਸਮੀਪ।ਲਿਏ ਲਰਨ ਕੌ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਗੋਪ। 

ਅਵਧੈਂਗ ਰਿਸੜੋ ਪਠਕੋ ਬਡ ਲਸ਼ਕਰ । ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਧਾਏ ਚਿਤ ਰਿਸ ਧਰਿ 
॥੧੩॥ ਅਬਿ ਸਿਰ੍ਹੇਦ ਮਹਿ ਘਾਲਜੋ ਡੇਰਾ । ਇਤ ਤੇ ਲੀਨ ਬਟੋਰ ਬਡੇਰਾ। 

ਤੋ੫, ਰਹਿਕਲੀ, ਪੁ ਪੁੰਜ ਧਮਾਕੇ । ਚਲਤਿ ਜਮੂਰੇ ਧਰਾ ਧਮਾਕੇ" ॥ ੧੪ ॥ 

ਆਪ ਵਜੀਦਖਾਨਾ ਕਰਿ ਤਯਾਰੀ। ਰਾਵਰਿ ਸੈਗ ਜੋਗ ਚਹਿ ਭਾਰੀ । ਪਹੁੰਚੇ 
ਹੀ ਸਮਝਹ ਨਿਜ ਪਾਸ । ਆਪ ਭਿ ਕਰਿ ਲਿਹੁ ਲਰਨਿ ਪ੍ਰਯਾਸ ॥ ੧੫॥ 

ਦਿਤ ਤੁਰਕਾਨੇ ਕੋ ਸਭਿ ਜ਼ੋਰ। ਲਖਹੁ ਪ੍ਭੂ ਆਯਹੁ ਤੁਮ ਉਰਾੰ . ਇੱਤਯਾ- 

ਦਿਕ ਲਿਖਿ ਸੈਗਤਿ ਅਰਜ਼ੀ । ਕਰੀ ਪਠਾਵਨ ਢਿਗ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ॥੧੬॥ 

ਸਰੇ ਢਿਵਾਨ” ਪਵੀਹਸੁਨਿ ਕਰਿਕੈ ।“ਤੁਰਕ ਸੈਨ ਉਮਡੀ ਇਤਿ ਚਰਿਕੌ”। 
ਸੁਨਿ ਕਲਗੀਧਰ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਸਾਲੇ । ਸਭਿ ਮਹਿ ਕਹੀ ਗਿਰਾ ਇਸ ਵਾਲੇ 
॥੧੭॥ “ਸੈਂ ਤੁਰਕਾਨਾ ਸਕਲ ਖਪਾਵੋਂ । ਰਾਜ ਤੇਜ ਜਗ ਬਿਖੈ ਉਠਾਵੋਂ । 

ਕਰਿ ਕਰਿ ਕੂਰੇ ਮਾਰਨਿ ਕਰੋਂ । ਓਜ ਬਿਸਾਲ ਸਰਬ ਪਰਹਰੈਂ ॥੧੮॥ 

੧ਪਹਾੜ ਦੀ ਪੂਜਾ । "ਬੇੜੇ । ਤਿਆਰ ਹੋਕੇ । “ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਸ 

ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਗ ਫਿਰਿਆ।੯ਧਰਤੀ ਧਮਕਦੀ ? <ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। "ਠੀਕ ਨਾਮ ਵਜ਼ੀਰਖਾਨ ਹੈ। 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । (੫੭੬੭) ਰਿਤੁ ੬ । ਗੰੂ ੮, 

ਹਤਹੁ ਖਾਲਸਾ ! ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਗਹਿ ਗਹਿ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਅਪਨਿ ਰਿਪੁ 

ਲਹਿ ਲਹਿਨਕਰਤਿ ਹੁਤੈ ਪ੍ਰਭੁ ਇਸ ਬਿਧਿ ਬਾਤੀ।ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਆਯਹੁ 
ਕਰ ਪਾਤੀ" ॥੧੯॥ “ਲਵਪਰਿ ਕੀ ਸੈਗਤਿ ਕਰ ਜੋਰੇ । ਅਭਿਬੈਦਨ ਕਰਿ 

ਝਰਨ ਨਿਹੋਰੇ ।ਲਿਖੀ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਪਠਿ ਅਹਿਵਾਲ। ਜਾਨ ਲੀਜੀਐ ਆਪ 

ਕ੍ਰਿਪਾਲ !!॥ ੨੦ ॥ ਲੋ_ਕਰਿ ਹਾਬ ਗਿਰੈਬੀ ਬਾਚੀ । ਪ੍ਰਥਮੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਤੇ 

ਜਾਚੀ/ਲਵਪੁਰਿ ਕੋ ਸੂਬਾ ਬਲਿ ਭਾਰੀ।ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਕੀਨ ਸਿ ਤਯਾਰੀ 

॥ ੨੧॥ ਨਿਕਟ ਦੂਰ ਕੀ ਚਮੂੰ ਬਟੋਰੀ । ਆਯੋ ਚਹਤਿ ਆਪ ਕੀ ਓਰੀ। 

ਫੋਟੀ ਵਡੀ ਤੋਪ ਖੈਗ ਲੀਨਿ । ਕਰਚ ਆਜ ਪੁਰਿ ਤੇ ਕਰਿ ਦੀਨਿ” ॥੨੨॥ 

ਸੁਨੀ ਸਭਾ ਮਹਿ ਹਰਖੇ ਸਿੰਘ । ਮ੍ਿਗਨ ਆਮਦਨ ਤੇ” ਜਿਮ ਸਿੰਘ । ਸ਼੍ਰੀ 
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਹ ਤਕਰਾਈ । ਦਏ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸੁਭਰਨਿ ਸਮੁਦਾਈ ॥੨੩॥ 

ਰਿਦੇ ਬੀਰ ਰਸ ਸਭਿ ਕੋ ਜਾਗਾ । ਕਹੈਂ ਪਰਸਪਰ “ਹਮ ਬਡਭਾਗਾ । 

ਜੀਤਹਿੰ ਸ਼ੱਤ੍ਰਨਿ ਸੁਖ ਜਸ ਪਾਵਹਿੰਖੁਸ਼ੀਕਰਹਿਂ ਪ੍ਰਭੁ ਜਜੋਂ ਹਮ ਭਾਵਹਿਂ£ 
॥੨੪॥ ਜੇ ਗੁਰੋ ਹਿਤ ਅਬਿ ਤਜਹਿੰ ਸਰੀਰ । ਮਾਰਨ ਮਰਨ ਧਰਹਿਂ ਰਣ 

ਬੀਗਸਤਿਗੁਰ ਹੋਇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਹਾਇ।ਥਿਰਹਿੰ" ਊਚ ਪਦਵੀ ਕੌ ਪਾਇ” ॥ 

੨੫॥ ਕੇਚਿਤ ਕਰਿ ਉਰ ਹਰਖ ਮਹਾਨੇ । ਕੀਨੋ ਅਪਨ ਕੇਸਰੀ ਬਾਨੇ । 

ਕਿਨੰਹੁੰ ਤਿਲੌਨਾ ਅਰੁਨ ਸਰੀਰ/ । ਜੂਝਨਿ ਜੈਗ£ਧਰੇ ਤਨ ਚੀਰ ॥੨੬॥ 

“ਚਾਰ ਦਿਵਸ ਕਯਾ ਜਗਮਹਿੰ ਜੀਵਨ।ਕਜੋਂ ਨ ਲੋਹਿੰਪਦ ਆਨੰਦ ਬੀਵਨ। 

ਪਿਖਹੁ ਮਹਾਭਾਰਥ ਕੇ ਰਾਜੇ । ਬਾਂਛਤਿ ਸੁਰਗ ਲਰੇ ਕੁਲ ਲਾਜੇ ॥੨੭ ॥ 

ਨਿਰਸ਼ੈਸੈ ਸਰਲੋਕ ਸਿਧਾਰੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ_ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰੇ । ਕਹਾਂ 

ਜਗਤ ਸੁਖ ਦੈ ਦਿਨ ਕੋਰਾ । ਨਿਸ਼ਚੈ ਮਰਨਿ ਅੰਤ ਕੀ ਬੇਰਾ॥੨੮॥”ਪਰਿ 

ਕਰਿ ਮੰਚ ਪ੍ਰਾਣ ਕੌ ਤਕਾਗਨ । ਆਯੁਧ ਧਾਰੀ ਤਿਹ ਬਡ ਭਾਗ ਨ” । 

੧?ਥ ਵਿਚ ਵਿੱਠੀ ਲਈ (ਹਲਕਾਰਾ) ਆਯਾ । “ਹਰਨਾਂ ਦੇ ਔਣ ਤੇ । ਬਜਿਵੇ' ਪ੍ਰਭੁ | ਗੁਟੂ 

ਜੀ) ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਠੱਗੇ (ਤਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ) ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ । ਸੀਟ੍ਰ-ਜੋਂ ਪੂਕੁ ਭਾਵੈ (ਤਕ) 

ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦਿੰ ਹਮ । ਦ(ਅਸੀਂ) ਫਿਕਾਂਗੇ । “ਕਿਸੇ ਨੇ (ਤਿਨਨਾ=) ਸੁਰਮਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲ 

(ਪੂਸ਼ਾਕਾ ਸਰੀਰ ਤੇ) ਪਹਿਰਿਆ । ( ਅ) ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲ ਵੱਟਣਾ ਸਰੀਰ = ( ਮਲਿਆਂ ) 

[ਤਿਲੋਨ=ਮਿੱਠੇ ਤੇਲ ਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦਨ, ਛਾਣ ਝੂਰਾਂ ਆਦਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ]। $ਜੈਗ 

ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ! । “ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦੀ ਲਾਜ ਦੇ ਸੁਰਗ ਵੀ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਲੜੋ । 

੮)ਜੇ ਤੇ ਪੇਕੇ (ਭ.ਵ ਬੀਮਾਰ ਪਕੇ) ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਦਾ ਮਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਬਵੈਂ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹਨ । 



__ਸ। ਗੁਝ ਪ੍ਤਾਪ ਸੂਰਜ। _____( ੫੭੬੮) ਰਿਤੁ ੬ । ਅੰ੧ ੮. 
ਰੁਕਹਿ ਕੈਠ ਕਫ ਤੋ ਦੁਖ ਪਾਵੈ' । ਤਜੈ ਮੂਤਰ ਮਲ ਨਹੀਂ ਨਹਾਵੈ ॥੨੯/ 
ਬਯਾਧ ਬਿਬਿਧ ਬਿਧਿ ਤਨ ਉਪਜਾਇ'” । ਬਰਖਨ; ਮਾਸਨ ਦਿਨ ਦੁਖ 
ਪਾਇਂ। ਅਤਿ ਸੈਕਟ ਤੋਂ ਛੂਟਹਿੰ ਪ੍ਰਾਨ । ਨਿਸ਼ਚੈ ਬਨੈ ਦੇਹਿ ਕੀ ਹਾਨ%॥ 
੩੦॥ ਯਾਂਤੇ ਜੈਗ ਬੀਰਤਾ ਕਰਿਕੈ । ਦੇਹ ਛਿਨਕ ਮਹਿ ਪ੍ਰਾਨ ਨਿਕਰਿਕ੍੍। 
ਅਟਲ ਅਨੰਦ ਬਿਲੈਦੈ ਪਾਇ । ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਸਮਾਇ॥੩੧ ॥ 
ਮੁਕਤਿ ਲੋਹਿ ਜੋਧਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ । ਬਾਂਛਤਿ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਸਹਿਕਾਮੀ" । 
ਇਹ ਤੌ ਸਦਾਬਰਤ ਗੁਰ ਲਾਯੋ । ਲਰੇ ਜੋਗ, ਤਿਨ ਨਿਸ਼ਚੈ ਪਾਯੋ ॥੩੨॥ 
ਬਡੇ ਭਾਗ ਤੇ ਨਰ ਤਨ ਹੋਵਾ । ਤਿਨ ਤੇ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰ ਜੋਵਾ । ਪੁਨ 
ਅਧਿਕਾਇ ਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੀਨਾ।ਰ,ਰਬਾਣੀ ਮਹਿੰ ਨਿਜ ਮਨ ਭੀਨਾਂ ॥੩੩॥ 
ਅਸ ਪਦ ਪਾਇ ਖੋਇ ਨਹਿ ਦੈ ਹੈ। ਕਯੋਂ ਨ ਸਫਲ ਗੁਰ ਢਿਗ ਕਰਿ ਲੀ 
ਹੈ।ਦਸ ਦਿਨ ਅਪਰ ਜੀਏ ਕਯਾ ਹੋਇ।ਐਸੋ ਲਾਭ ਤਜੈ ਨਹਿੰ ਕੋਇ? ॥ 
੩੪॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਸ ਕੇ ਮਾਂਹਿ । ਕਹੈ ਖਾਲਸਾ; ਸੁਨਹਿੰ ਉਮਾਹਿ। 
ਸ਼ਜਤ੍ਰਨਿ ਕੀ ਤਜਾਰੀ ਸਭਿ ਕਰੈਂ।ਕਰਨਿ ਖੜਗ ਖਰ ਸਾਨੈ' ਧਰੈਂ॥੩੫॥ 
ਤੀਛਨ ਬਾਵ” ਲਾਇ ਕਰਿ ਰਾਖੇਰਿਪੁ ਕੇ ਅੰਗ ਹਤਨਿ ਅਭਿਲਾਖਤੌੜੇ 
ਆਦਿਕ ਤਯਾਰ ਤੁਵੈਗ । ਤੀਰਨ ਖਰ ਤੇ ਭਰਹਿਂ ਨਿਖੰਗ ॥ ੩੬ ॥ ਖਰ 
ਤੋਮਰ ਕੀ ਅਨੀ ਕਰੈਤੇ'।ਸੇਲੋ ਭਾਲੇ ਚੱਕ ਧਰੇਤੇ“ । ਬਿਛੂਏ, ਪੇਸ਼ਕਬਜ਼; 
ਜਮਧਰ ਧਰਿ । ਅਲਪ ਤਮਾਂਚੇ ਤਜਿਬੇ_ ਭਰਿ ਭਰਿ" ॥ ੩੭ ॥ ਸੁੰਦਰ 
ਸਿਪਰਨਿ ਧਰੈ ਬਨਾਇ । ਗਮਨੈਂ' ਬਾਹਰ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਲਗਾਇ। ਐਂਚਹਿ ਚਾਂ੫ 
ਕਠੋਰ ਸ ਜ਼ੋਰ'ਤਕਾਂਗਹਿ ਤੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਜੋਰਿੰ॥੩੮॥ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਨ 
ਕਿਤਿਕ ਮੰਗਵਾਇ। ਨਿਜ ਦੁਰਗਨਿ ਮਹਿ ਰਖਿ ਸਮੁਦਾਇ। ਤੇਲ ਘ੍ਰਿੱਤ 
ਆਦਿਕ ਲੇ ਧਰੈਂ । ਬਾਂਛਤਿ ਵਸਤੁ ਬਟੋਰਨਿ ਕਰੈਂ ॥੩੯॥ ਬਹੁ ਬਿਜੀਆ 
ਆਛੀ ਮੰਗਵਾਇ । ਰਾਖ ਵਹਿਰ ਕੁੱਪ ਬੋਧਵਾਇ'। ਤਥਾ ਅਫੀਮ ਖਰਚ 
ਕੋ ਜਾਨੋ। ਕੀਨ ਅਨਾਵਨ ਸ਼ੁਭਟਨਿ ਖਾਨੇ” ॥੪੦॥ ਇਸ ਤੇ ਆਦਿ 

੧ਕੈਠ ਦੇ ਰੁਕਣ ਤੇ ਕਫ (ਖਾਂਸੀ ਆਦਿ) ਨਾਲ ₹ਖ ਪਾਕੇ । "ਤਨ ਵਿਚ ਨਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 

ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਪਜਣ ਨਾਲ । “ਦਿਨਾਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ, ਅਥਵਾ ਵਰਿਹਾਂ ਤਕ ਦੁਖ ਪਾਕੇ । 

੧(ਲੰਤ ਇਕ ਦਿਨ) ਮਰਨਾ ਨਿਸ਼ਦੇ ਹੈ । “ਕਾਮਨਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ । ੬ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਹਿਤ _ਸਾਣ ਤੇ। 

ਖੜਗਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । “ਧਾਰ । ̀ ? ਮਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ੯ਧਾਰਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ । '?ਭਰ ਭਰਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਛੋਟੇ ਤਮਾਂਦੇ (ਪਸੰਤੋਲ)। ""ਜੋਰ ਨਾਲ । "“ਜੋੜਕੇ। 

੧੩੩੫ ਇਨ੍ਹਾ ਰੱਖੇ । "ਸਰਮਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ । 



£1 ਫੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੇਰਜ । (੫੭੬੮) _ਫੂਤ ੬। 

ਜਿੰਤਿਕੇ ਰਣ ਤਕਾਰੀ। ਸਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਧਗੰਝ ਸੁਧਾਰੀਲਗਹਿ ਵਿਵਾਨ 
ਖਾਲਸੇ ਕੇਰਾ । ਲਰਨ ਹੇਤੁ ਛਿਗ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੇਰਾ' ॥ ੪੧ ॥ ਉਪਦੇਸ਼ਤਿ” 
ਰਣ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿ ਕਹਿ । ਲਹੋ ਸੁਜਸੁ ਪਾਵਨ ਕੋ ਮਹਿ ਮੰਹਂ!। ਹਿੰਦੂ 
ੜ੍ਰਕ ਸ਼ੱੜ੍ ਨਿਜ ਲਹਿ ਲਹਿ। ਕਰਹੁ ਬਿਨਾਸ਼ ਆਯੁਧਨਿ ਗਹਿ ਗਹਿ 
॥੪੨ ॥ ਨ੍ਰਿੰਭੈ ਹੋਇ ਧੀਰਜ ਬਹੁ ਧਰਿ ਧਗਿਉਰ ਉਤਸਾਹ ਆਪਨੇ ਕਰਿ 
ਕਰਿ। ਅਪਨ ਅਪਨਿ ਮੁਰਚਨਿ ਪਰ ਬਿਰਿ ਥਿਰਿ । ਨਿਕਟ ਬਿਲੋਕ੍ਹ 
ਮਾਰਹੁ ਫਿਰਿ ਵਿਰਿ॥੪੩॥ਹੇਲਾ ਬਾਲ ਅਰਿਨਿ ਸੋਂ ਅਰਿ ਅਰਿ"। ਪਿਖਹਿਂ 
ਤੁਮਹਿੰ ਭਾਗਹਿੰਗੇ ਡਰਿ ਡਰਿ । ਘਣੀ ਮਾਰ ਕਰੀਯਹਿ ਰਣ ਲਰਿ 
ਲਰਿ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਭੈ ਧਰਿ ਕੈਪੈਂ' ਬਰ ਥਰ! ॥ ੪੪॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਰਿਬੇ 
ਹੁਇ ਤਕਾਰ। ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਤੀਖਨ “ਮੰਡਹਿ ਰਾਰ।ਪੈਨ ਖਾਲਸਾ ਸਤਿਗੁਰ 
ਸਾਚਾ” । ਰਸ ਉਤਸਾਹ ਬਿਖੈ ਚਿਤ ਰਾਚਾ ॥ ੪੫ ॥ ਆਪ ਅਲਪ੫ ਸ਼ੱਤ 
ਸਮੁਦਾਈ। ਸਭਿ ਜਗ ਕੋ ਭਟ ਕੀਨਿ ਚਢਾਈ । ਤਉ ਅਨੌਦਤਿ, ਨਹਿ” 
ਦਚਿਤਾਈ । ਸਾਵਧਾਨ ਭੇ ਹੋਤਿ ਲਰਾਈ” ॥੪੬॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ 
ਗ੍ਰੰ ਥੇ ਖਸ਼ਟਮ ਰੁਤੇ “ਜੈਗ ਤਿਆਰੀ? ਪਾਕ ਬਰਨਨੰ ਰਲ ਅਸ਼ਟਮੋ ਅੰਸੂ। ॥੮॥ 

ਜੈਗ ਅਟੈੰਭ । 

ਦੋਹਰਾ॥ਪੁਰਿ ਸਿਚੈਦ ਤੇ ਚਢਿ ਚਲਜੋ ਲਸ਼ਕਰ ਬਡੋ ਬਟੋਗਿ। ਖਾਨ ਵਜੀਦਾ 
ਕੋੋਧਕੈ ਗਮਨਿ ਅਨੰਦਖੁਰਿ ਓਰ॥੧॥ਚੌਪਈ॥ਸੈਗ ਚਾਰ ਸੈ ਅਰੁ ਪੰਚਾਸ”% 
ਬਜੇ ਨਗਾਰੇ ਧੁਨਿ ਬਡ ਤਾਸ। ਇਤਨੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਹਿੰਦੇ 
ਨਿਜ ਨਿਜ ਮਿਸਲਨਿ ਅੱਗੂ ਚਲਾਇ॥੨॥ਪੈਦਲ ਚਲਤਿ ਤੁਫ਼ੇਗ ਸੈਭਾਰੇ। 
ਤਯਾਰ ਤੁਖੈਗਮ ਪਰ ਅਸਵਾਂਰੇ । ਤੋਪੈ' ਚਲੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ । ਉਮਡੜੋ 
ਦਲ ਜਲ ਸਮ ਬਹੁ ਬਾਰੀ" ॥ ੩॥ ਦੁੰਦਭਿ ਬਜਹਿਂ, ਪਟਹਿ, ਸ਼ਰਨਾਈ । 
ਰਣਸਿੰਘੇ ਬਾਜਹਿਂ ਸਮੁਦਾਈ।ਮਹਾਂ ਕੁਲਾਹਲ ਚਾਲਤਿ ਹੋਵਾ। ਉਡੀ ਧੂਲ 
ਨਹਿੰ ਸੂਰਜ ਜੋਵਾ ॥੪॥ ਕੈ ਘਨ ਘਟਾ ਬਿਥਰਿ ਕਰਿ ਚਾਲੀ।ਸ਼ਸਤ੍ ਦਮੰ- 
ਕਤਿ” ਛਟਾ ਬਿਸਾਲੀ । ਬਡੋ ਰੌਰ ਭਾ ਮਾਰਗ ਮਾਂਹੀ । ਕਹੀ ਬਾਤ ਸੁਨਿ- 
ਪਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ (ਖਾਲਸਾ) । ̀ (ਗੁਹੂ ਜੀ) ਉਪਦੇਸ਼ਦੇ ਹਨ । । =ਧਰਤੀ ਵਿਚ । 
ਬਜਣ ਜਾਣਕੇ । “ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅੜ ਅੜ ਕੇ । ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:-”ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸਚੇ 

ਸਤਿਗੁਟੂ ਜੀ ਪੈਨ ਹਨ । "ਭਾਵ ਬੀਰ ਰਸ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਰ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ 
“ਉਤਸਾਹਾਂ ਹੈ । ਦਲੜਾਈ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । "੯੪੫੦ (ਨਗਾਰੇ) । “ਸਮੁੰਦ ਦੇ 
ਜਲ ਵਾਂਤ । #ਪ:-ਸ਼ਸਤਰ ਦਮਕਤ । 



ਮੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੦੭੭੦ ) ਰਿਤੁ ੬ । ਅੰ ੯, 

ਯੰਤਿ ਕੁਛ ਨਾਂਹੀ ॥੫॥ ਕੈ ਜਲ ਉਮਝਜੋ ਬਡੋ ਸਮੁੱਦ੍। ਖੈਧੇ ਟੋਲ ਤਰੈਗ 
ਅਛੁੱਦ੍ਰਾਂ । ਗਨ ਦੇਸ਼ਨਿ ਕੋ ਆਯੁਧਧਾਰੀ।ਕਹੇ ਸ਼ਾਹ ਉਮਡੇ ਇਕ ਵਾਰੀ 
॥੬। ਜਥਾ ਇੰਦ ਕੀ ਆਗਜਾ ਪਾਇ । ਨਭ ਮਹਿ ਚਲੋ ਮੇਘ ਸਮੁਦਾਇ । 
ਕਰਤੇ ਮਜ਼ਲ ਸਿਵਰ ਕੋ ਪਾਵੈਂ । ਹਿਤ ਅਰਾਮ ਕੇ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਵੈਂ ॥੭ ॥ 
ਰੋਪਰ ਉਲੰਘਿ ਸਿਹ੍ਰੈਦੀ ਲਸ਼ਕਰ । ਉਤਰਜੋ ਸਿਵਰ ਅੱਗੂ ਕਛ ਹੈ ਕਰਿ। 
ਜ਼ਬਰ ਦਸਤ ਖਾਂ ਲਵਪੁਰਿ ਤਯਾਗਾ । ਗਮਨਜੋ' ਲਰਨ ̀ ਜੇਗ ਅਨੁਰਾਗਾ 
॥੮॥ ਪੈਦਲ ਗਨ ਤੁਰੰਗਨਿ ਕੀ ਸੈਨਾ । ਚਲੋ ਸ਼ੀਘ ਛਾਈ ਰਜ ਗੈਨਾ” । 
ਤੋਪੈਂ ਤੁਪਕ ਅਨੋਕ ਪੁਕਾਰੇ । ਲੋ ਕਰਿ ਚਵਢਕੋ ਕਟਕ ਭਫ ਭਾਰੇ ॥ ੯ ॥ 
ਚਾਰ ਸੈਂਕਰੇ ਅਰ ਪੰਚਾਸਾ । ਦੈਦਕਿ ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ । ਢੋਲ ਪਟਹਿ 
ਤੁਰਰੀ ਕਰਨਾਈ । ਬਾਜਿ ਉਠੋ ਬਾਦਿਤਸਮੁਦਾਈ ॥ ੧੦॥ ਇਤਨੇ ਹੀ 
ਨਿਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਸਥਾਨੇ । ਛੋਰੇ ਪਟ ਛੂਟਤਿ ਵਹਿਰਾਨੋਲਸ਼ਕਰ ਕੇ ਆਗੂ ਹੁਇ 
ਚਾਲੇ । ਕਰਤਿ ਕੂਚ ਉਠਿ ਰੌਰ ਬਿਸਾਲੇ ॥ ੧੧ ॥ ਮਾਰਗ ਉਲੰਘਿ ਜਥਾ 
ਕ੍ਰਮ ਸਾਰਾ । ਡੇਗਾਂ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਭਾਰਾ । ਨੌਂ ਸੈ ਦੁੰਦਭਿ ਦੁਇ ਦਲ ਕੇਰੇ। 
ਨੋ ਸੈ ਵੰਡੇ ਝੁਲਹਿੰ ਅਗੇਰੇ॥ ੧੨॥ ਆਨੰਦਪਰਿ ਕੇ ਦਰ ਦਿਸ਼ਿ ਆਏ” । 
ਦੂਰ ਦੂਰ ਸੇ ਪਰਹਿ ਦਿਸਾਏ । ਦਿਸ਼ਾ ਤੀਸਰੀ ਸੈਲਨਿ ਸੈਨਾ । ਭੀਮਚੈਦ 
ਅਵਿਲੋਕੇ ਨੈਨਾ॥੧੩॥ਸਭਿ ਰਾਜਨ ਕੋ ਭਲੇ ਮੈਭਾਗਿਚਵਿਬੇ ਹਿਤ ਤਬਿ 
ਲੀਨ ਹਕਾਰਿ। ਗਜ ਬਾਜੀਨ ਅਰੋਹਨਿ ਭਦੇ। ਇਕ ਥਲ ਮੇਲ ਸਭਿਨਿ 
ਹੂੰ ਕਏ ॥ ੧੪॥ ਤੁਰਕਨਿ ਚ਼ਮੂੰ ਉਡੀਕਤਿ ਰਹੇ। ਜਬਿ ਆਗਮਨ ਦੁਹਨ 
ਕੋ ਲਹੇ। ਤਤਛਿਨ ਕਰਿ ਤਯਾਰੀ ਚਢਿ ਆਏ । ਗਿਰ ਗਨ ਪਤੀਂ ਮੇਲ 
ਕਰਿ ਧਾਦੇ॥ ੧੫ ॥ ਇਨਕੇ ਦੁੰਦਭਿ ਬਜੇ ਨਿਰਾਲੇ । ਨਿਕਸੇ ਪਰਬਤ 
ਲੈ ਦਲ ਜਾਲੇ । ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਉਤਰਯੋ ਪਾਰ । ਸਭਿ ਲਸ਼ਕਰ ਤਰ 
ਸਲਿਤਾਂ ਬਾਰ ॥ ੧੬॥ ਦੋਨੋ ਸੂਬੇ ਮਿਲਿ ਇਕ ਥਾਇੰ। ਕਰੀ ਸੁਚੇਤ ਚਮੂੰ 
ਸਮੁਦਾਇ । ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਕੀ ਮਸਲਤਿ ਗਿਨ ਕਰਿਕੈ । ਗਮਨੇ ਮਗ ਗਜ 
ਬਾਜੀ ਚਰਿਕੈ ॥ ੧੭ ॥ਕਬਿੱਤ॥ ਦੁਦਕਿ ਸ਼ਬਦ ਭੀਮ; ਘਾਲਤਿ/ ਕਦੀਮ 

"ਫੌਜ ਦੇ ਟੋਲੇ ਬਨੇ ₹ਏ ਇਹ ਵੱਟੇ ਤਰੈਗ ਹਨ । [ਅ“ ਗੁਜਦ੍ਰ=ਨਾ ਛੋਟੇ]। “ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ 
ਧੂੜ ਛਾਈ । ਬਵਾਜੇ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਲੋ' ਲਾਂਟੇਰ ਦਾ ਸੂਖਾ ਦੂਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਜੀਦਾ । “ਤਰਕੇ । 
ਓਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਬਿੱਤ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦ ਦਾ ਟੂਪਕ ਬੱਧਾ :-- 

"ਪਾ:=ਅਰਛਿੱਦ । ਆਜੋਦ । (ਪਾ:-ਲਾਘਤ=ਉਲਾਂਘ । 



_ ਮੂੰ ਗੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। _ (੫੭੭੧) _ ਚਿਤ ੬ ।ਅਮੂ ੯. 
ਸੀਮ; ਤੁਪਕ ਪਠੀ; ਅਸੀਮ ਮੀਨ ਤਨ ਛੁੱਦਰ ਕੋਂ। ਤੋਪੈਂ ਮਹਾਂ ਨੱਕ੍ ਤੁੰਡ 
ਪਸਰੇ ਅਬੱਕ ਜਿਨ, ਸਿਪਹੈਂ ਕਮਠ ਬੇਗ ਧਾਵਤਿ ਅਮੁੱਦ ਕੋ” । ਸੁਧੁਜਾ 
ਮਤੈਗ ਤੁੰਗ ਸੈਲ ਹੈ' ਸਪੰਖ ਰੈਗ;ਤੋਮਰ ਭੁਜੈਗ ਹੈਂ; ਤੁਖੈਗ ਜਤੁ ਰੁੱਦ ਕੌਂ। 
ਗੁਰੂ ਕੋਪ ਤਵਾ ਪੈ ਪਰਨਿ ਧਾਏ ਜੋਰ ਕਰਿ ਚਲਯੋ ਦਲ ਆਇ ਕੈਧੋਂ ਜਲ 
ਹੈਂ ਸਮੁੱਦ ਕੋਂ੧੮॥“ਦੀਰਘ ਦਮਾਮੇ ਧੁਨਿ ਹੋਤਿ ਹੈ ਰੈਭੀਰ ਤਾਮੈਂ ਘੋਖ ਹੈ 
"ਨਗਾਰੇ (ਜੋ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਸੇ ਸਮੁੰਦ ਦਾ ) ਭਜਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । (ਕਵਇਦ 
ਕਰਦਿਆਂ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਕਾਇਦਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਟ ਸਿਪਾਹੀ ਜੋ ) ਕਦਮ ਧਰਦੇ ਹਨ ( ਸੋਈ 
ਸਮੁੰਦ ਦੀ ਹਦ ਬੰਦੀ ) ਹੈ, ਬੰਦੂਕਾਂ ( ਮਾਨੋ ) ਮੱਛੀਆਂ ਹਨ ! ਯਮ ਰੂਪ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਨੋਂ 
ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਹਨ । [ ਕਦੀਮ=ਅੂਰਬੀ ਪਦ ਕ੍ਰ ਦਮ ਨੂੰ ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀਮ 
ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਪਠੀ=ਮੱਛੀ । (ਸੈਸ:: ਪਾਠੀਨ ) । ਅਸੀਮ=ਯਮ ਰੂਪ ਤਲਵਾਰ ( ਸੈਂਸ:, 
ਅਸੀ=ਤਲਵਾਰ । ਮ=ਯਮ )। (ਅ) ਪਠੀ ਅਸੀਮ=ਜੇ ਬੇਹੱਦ ਬੈਦੂਕਾਂ ਘੱਲੀਆਂ ਹਨ ]। 
₹ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧੇ ਪਸਰ ਰਹੇ ਹਨ!ਮਾਨੋਂ) ਮਗਰਮੱਛ ਹਨ, ਢਾੰ (ਮਨੋਂ) 
ਕੱਟ ਕੰਮੇ ਹਨ ਜੋ ਟੋਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਹਲੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ । [ਨਕੁ=ਮਗਰਮੱਛ । ਅਬੱਕੁ=ਸਿੱਧੇ। 
(ਸੈਸ: ਅ=ਨਹੀਂ । ਵੱਕੁ=ਟੇਵੇ॥ ਸਿਪਰ=ਢਾਲ । ਕਮਟ=ਕੱਛੁ । ਅਮੁ=ਜੋ ਨਾ ਦੁਕੇ (ਸੈਂਸ:, 
ਅ=ਨਹੀਂ । ਮੁੱਦੂ =ਦੋਕ) ]। ₹ਟਗ ਦਾਰ ਤੈਭੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਥੀ ( ਮਾਨੋ ) ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਚੇ 
ਪਹਾੜ ਹਨ, ਤੋਮਰ ( ਮਾਨੋਂ ) ਸੇਂਪ ਹਨ, ਘੌੜੇ ( ਮਾਨੋ ਸਮੁੰਦ ਦੇ) ਭਜਾਨਕ ਜੈਤੁ ਹਨ । 
[ਰੁਦ੍=ਭਜਾਨਕ । ਜੰਦੁ=ਜੈਦੂ, ਜੀਵ]। “ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੋਧ ਦੂਪੀ ਤਵੇ ਓ= ਪੈਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ 
ਲਾਕੇ ਮਾਨੋ" ਦਲ ਭਜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ -ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜਲ ਹੈ । [ਤਫਾ=ਲੋਹੇ ਦਾ 
ਦੇਜ਼ਾਕਾਰ ਟੁਕੜਾ ਜੇ ਅੱਗ > ਧਰੀਦ। ਹੈ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਤਵੇ ਵਲ ਜਿਸ ਦੀ 
ਬਾਬਤ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦ ਕਠੇ ਹੋਕੇ ਇਕ ਗੜਾੜ ਵਿਚ ਪੈਣ ਤੇ ਉਸ 
ਗੜਾੜ ਹੇਠ ਇਕ ਤਵਾ ਹੋਵੇ ੨ ਉਸ ਤਵੇ ਪਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇਕ ਬੁੰਦ ਵਾਂੜੂ ਪੈਕੇ ਸੜ ਜਾਵੇ । 
ਭਾਵੇਹ ਕਿ ਸਮੁੰਦ ਸਮਾਨ ਦਲ ਗੁਰੂ-ਕੋਪ ਰੂਪੀ ਤੱਤੇ ਤਵੇ ਤੇ £ਦ ਵਾਂਡੂ ਸੜੇਗਾ । ਇਸ ਤਵੇ 

ਦਾ ਅਲੰਕਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਾਰ ੨੫ 0: ੧੫ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ]। “ਟੁਣ ਕਵਿ 
ਜੀ ਬੱਦਲ ਦਾ ਠੂਪਕ ਬਨੇ ਹਨ । ਅਰਬ ਦੂਸਰੀ ਤੁਕ ੩" ਐਉਂ ਚਾਲੇਗਾ:-ਅਬਵਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 
ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਪੌਣ ਬਣਕੇ ਘਨਘੋਰ ਘਣਾਂ (ਟੂਪੀ ਦਲਾ) ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇ ਅਗੇ 
ਉਮੰਡੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਵਤੇ. ਦਲ ਵਿਚ ਵਤੇ ਦਮਾਮਿਆਂ ਦੀ ਧੁਨਿ (ਸਉ ਹੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 
ਮਾਨੋਂ (ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ) ਰੈਭੀਰ ਘੋਖ (ਗਰਜ) ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ (ਤੇ ਉਹ ਦਲ)ਚੜ੍ਹਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । 
ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਨੋ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਲੀਤਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਧੁਖਣਾਂ 
(ਬਿਜਲੀ ਦੀ) ਚਮਕ ਹੈ । ਸੁਹਣਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਾਨੋ ਉੱਚਾ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰ (ਦਲ ਰੂਪੀ 

ਬੋਂਏਲ) ਗੋਲੇ ਰੋਲੀਆਂ ਰੁਪ ਓਲੇ ਵਰਸਏ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
#ਸ਼ੂਧ ਪਾਠ ਐਉਂ ਚਾਹੀਏ:-ਤੁਪਕ ਪਠੀਨ ਅਸੀ ਮੀਨ ਤਨ ਛੁੱਦ ਕੌਂ । ਅਰਬ:- 

ਬੈਦ ਕਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹਨ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਹਨ । 



__੍ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੭੭੨) ਰਿਤੁ ੬ । ਸੰ ੯. 
ਬਿਸਲ ਜਾਮ ਚਲਕੋ ਦਲ ਆਵਈਕੈਰੋਂਘਨ ਘਾਬਨਿ ਸ਼ਾਹੁ ਕੌ ਹੁਕਮ 

ਪੌਨ ਪ੍ਰੋਰੇ ਕੀਨ ਤਾਂਹੀ ਕੇ ਅਗੇਰੇ ਉਮਡਾਵਈ। ਤੋਪਨ ਅਵਾਜ ਮਾਨੋ ਗਾਜ 

ਪਰੈ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਪਾਵਕ ਪਲੀਤੇ ਕੀ ਧਖਤਿ ਚਮਕਾਵਈ। ਸੁੰਦਰ ਅਨੰਦ 

ਪੁਰਿ ਸੈਲ ਜਜੋਂ ਬਿਲੋਦ ਪਰ ਗੋਰੀ ਗੋਰੇ ਓਰੇ ਕੋ ਚਹਤਿ ਬਰਖਾਵਈ” । 
੧੯॥ ਦੋਹਰਾ॥ ਇਤ ਤੋਂ ਲਸ਼ਕਰ ਉਮਡਿ ਕੈ ਤੁਰਕਾਨੇ ਕੋ ਆਇ । ਉਸ਼ 
ਤੋ ਸਕਲ ਪਹਾਰੀਏ ਮਿਲਿ ਕੈ ਦਲ ਸਮੁਦਾਇ ॥ ੨੦ ॥ ਕਬਿੱਤ ॥ ਦਲ 

ਦਿੱਲੀਏਸ਼ ਅਚਲੋਸ਼ ਦੋਊ” ਮਿਲਿ ਧਾਏ ਧੁਰਵਾ ਸੇਧੌਂ'ਸਾ ਕੀ ਧੁੰਕਾਰ ਉਠੈ 

ਘੋਰ ਘੋਰ । ਬਾਂਧੇ ਬਡੇ ਠੱਟ ਭੱਟ ਘੱਟ ਕੈ ਸੈਘਟ ਜੁਟ, ਲੋਹ ਕੀ ਚਮਕ 

ਛਟਾ ਛਬਿ ਭਾਂਤਿ ਕੌਰਿ ਕੋਰਿ'। ਗੋਰੇ ਪਰੈਂ ਓਰੇਂ, ਧੂੰਮਂ ਅਧਿਕ; ਅੰਧੇਰੋ 
ਧੂਲ”;ਹਲਕੇ ਹਰੋਲ ਹਲਾਹਲੀ ਉਠੈ ਲੋਰਿ ਲਗਿ ਤੋਂ ਲੌ ਹੀ ਬਨਾਵ' ਸ਼੍ਰੀ 
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਾਉ ਜੌ ਲੌ ਛੋਡੈ ਨ ਸਮੀਰ ਤੀਰ ਜੋਹ ਮਾਂਹਿ ਜੋਰਿ ਜੋਰਿਂ। 

॥ ੨੧॥ ਰਾਜੇ, ਗਨਰਾਣੇ, ਰਾਵ, ਮੀਏਂ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਨਾਵ, ਧਾਏ ਚਿਤ ਚਾਵ 

ਕਰਿ;ਹੇਰਿ ਤੁਰਕਾਨ ਕੋਗੂਜਰ ਸਮੂਹ ਮਹਿ ਰੈਘੜ ਹੈਕਾਰਭਰੇ,ਬਾਈਧਾਰ 

_ ਜੋਖੇਲੀਨ ਮੈਗ ਲੋ ਪ੍ਰਜਾਨ ਕੋ।ਸੱਯਦ,ਪਠਾਨਸ਼ੇਖ,ਮੁਗ਼ਲਬਿਸੇਖ ਮਿਲਿ; 

ਕਾਬਲੀ ਕੈਧਾਰੀ ਯੋ ਮਲੇਛ ਕਿਰਮਾਨ ਕੌਂ। ਦਾਉਜ਼ਈ"” ਆਏ ਪੈ ਰੁਹੇਲੋ 

ਬੇਗ ਧਾਏ ਦਲ, ਮਿਲਿਕੈ ਵਿਰੀਦੀ", ਆਨਿ ਤੇਜ ਕੈ ਕਿਕਾਨ ਕੌ" ॥ 

॥੨੨॥ ਦੂਰ ਦੂਰ ਡੇਰੇ ਕਰਿ; ਨੌਰੇ ਹ੍ਰੈ ਨ ਧਾਰਿ ਡਰ; ਮਾਨੋ 'ਜਰਾਸਧ ਸ਼੍ਰੀ 

ਗੁਬਿੰਦ ਪਰ ਆਯੋ ਹੈਚਾਰੋਂ ਓਰ ਜਲ ਸਮ ਵੈਲਯੋ ਦਲਸਿੰਧ ਬਡੋ"'ਮਾਨਹੂੰ 

੧ਇਸ ਕਬਿੱਤ ਸਾਹੇ ਦਾ ਅਰਥ ਪਿਛਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਅੰਕ ੫ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ। “ਦਿਲੀਪਤੀ 

੩ ਪਹੜੀਏ ਰਾਜੇ ਦੋਗੰ ਦਾ ਦਲ । <ਬੱਦਲ ਵਰਗੇ । "ਲੋਂਹੇ ਦੀ ਚਮਕ ਮਾ“ ਬਿਜਲੀ ਦੀ 

ਕੋੜ ਕੋੜ ਭਾਂਤ ਦੀ ਛਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। “ਗੋਲੇ ਮਨੋਂ ਰਫ਼ੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਧੂੰਆਂ। “ਧੂੜ । 

ਦੇਤਦ ਤਕ ਹੀ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ) ਬਨਾਉ ਹੈ । ੯ਕਿਰਮਾਨ ਦੇ ਨਉ ਵਿਚ 

ਕਿਰਮਾਨ ਨਾਮੇ ਇਕ ਸੂਬਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਹੈ; ਇਰਾਂਕ ਅਜਮ 

ਥਿਢ ਹਮਦਾਮ ਦੇ ਨੇਕੇ ਇਕ ਕਿਰਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਨਾਮੇ ਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ| । "“ਦਾਊਵਜ਼ਈ । 

੧੧॥ਰ੍ਰੀਦੀ । "ਘੋੜੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ । "ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗਾ_ ਵੱਡਾ ਦਲ । 
#ਇਹ ਕਬਿੱਤ ਪਿੱਛੇ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ । ਅਰਬ ਓਥੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਯਾ ਹੈ । ਦੇਖੋ 

ਰਾਸ € ਅੰਸੂ ੧, ਅੰਕ ੧੩) ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਹੈ:-- 

ਦਲਦਿਲੀਏਸ । __ਦਲ ਜੇ ਦਲੇਸ਼ । _ਅਰਥ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਹੈ । 

ਉਠੇ ਲੋਰਿ ਲੋਰਿ। _ਉਠੈ ਠੌਰ ਠੌਰ। __ 'ਠੌਰ ਟੌਰ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਥਉਂ ਥਾਈਂ । 
'“ਲੋਰਿ ਲੋਰਿ” ਦਾ ਅਰਬ “ਚਾਹ ਚਾਹ ਕੇ” । 



` ਸਰ ੦ਰ ਪਾਪ ਸ਼ੂਰਰ। ___(੫੭੭੩) __ _ ਚਿੱਤ ੬. ਅੰਬ ੯. 
ਅਨੰਦਪੁਰ ਟਾਪੂ ਦਰਸਾਯੋ ਹੈ। ਲਰਿਬੇ ਕੌਂ ਢੂਕੇਂ ਜਬਿ ਹੇਰੈਂ ਸਭਿ ਸਿੰਘ 

ਤਬਿ;ਜ੍ਰਾਲਾ'ਨਿਹਾਥ ਧਰੇ ਚਾਹਤਿ ਚਲਾ ਹੈ/ਸ਼ੁਤਰੀ ਨਗਾਰੇ ਪਰ ਮਾਰੇ 

ਦੋਬ ਨਾਦ ਭਾਰੇ,ਸੂਬੇ ਦੈ ਨਿਹਾਰੇ,ਗੁਟੂ ਤ੍ਰਾਸ ਨਹਿ ਪਾਯੋ ਹੈ' ॥ ੨੩॥ ਸ਼੍ਰ 

ਅਠੰਦਪੁਰਿ ਕੇ ਬਿਲੈਦ ਬਿਰੇ ਦੂਰ ਦੂਰ; ਬਿੰਦ ਹੋਇ ਖਾਲਸਾ ਅਨੌਦ 

-ਉਤਸਾਹ ਤੇ । ਸੂਰਨਿ ਕੇ ਲਾਣਨੀ ਮੁਖ -ਮਧਿਕ ਬਹਾਲੀ ਭਈ" ਧੀਰਜ 

ਬਿਸਾਲੀ ਨਹਿ ਹਾਲੀ ਗੁਰ ਪਾਹਿਤੈਂਪਭੀਰੁਨ ਕੌ“ ਭਯ ੪੦੦ ਛਾਤੀ ਪੇਰ- 

ਕਾੜਿਬਹੁ;ਕੈ੫ ਰਹੋ ਗਾਤ ਜਨੁ ਮ੍ਰਿੰਤੁਨਨ ਗ੍ਰਾਹਤੇਂ।ਜੂਝਨਿ ਕੌ ਕੀਯੋ 

ਨੌਰ, ਚਾਹੈਂ ਭਟ ਭੇਰ ਭੂਚ& ਆਗੇ ਹੁਇ ਗ਼ਰੂਰ ਸੂਰ ਮਾਰਨ ਕੋ ਚਾਹਤੇ 

॥੨੪॥ਬੋਰੇ ਜਿਮ ਕੇਹਰੀ ਤੋਂ ਤ੍ਰਾਸਮਾਨ ਹੋਇ ਕਰਿ ਬਨ 'ਮਤਗਾਵਲੀ ਤੋ 
ਆਏ ਸਮੁਦਾਇ ਹੈਂ।ਪਕਰਮੋ ਖਲਾਯੋ ਜ਼ਹੈ ;ਤੈਲੇ ਬਿਧਿ ਭਈ ਆਇਪਸੂਬੇ 

ਦੋਊ ਰਾਜੇ ਸਭਿ ਦੇਖੇਂ ਨਿਜ ਵਾਇ ਹੈਂ।ਸ੍ਰ ਮੁਖ ਪੁਕਮ ਕੀਨ; “ਤੋਪਝੀ ! 

ਬਿਲੌਕਿ ਨੀਕੇ,ਜਹਾਂ ਖਰੋ ਟੋਲ ਤਹਾਂ ਗੋਰੇ ਕੋ ਪੁਜਾਇ ਹੈ। ਸਮੁਖਬਿਰਨ 

`ਨਹੀਂ ਦੇਹੁ ਰਿਪੁ ਪੁੰਜ ਹੂੰ ਕੋ,ਕਰੋ ਇਨ ਤ੍ਰਾਸ ਆਸ ਘਾਸ ਹੋਇ ਜਾਇ ਹੈ” 

॥੨੫॥ਆਰਜਾ ਸਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਸੁ ਤੋਪ ਹੁੜੀ ਤਜਾਰ ਤਬਿ ਸ਼ਿਸਤਕੋ ਬਾਂਧਿ 

ਬਾਂਧਿ ਅਗਨਿ ਲਗਾਇ ਕਰਿ । ਤੂਰਨ ਪਲੀਤਾ ਉਨਯੋ ਗਾਜ ਸਮ ਨਾਦ 

ਭਯੋ ਗੋਰਾ ਚਲਜੋ ਇਕ/ਤਿ ਸਬੇਗ ਤਹਿ ਜਾਇ ਕਰਿ । ਦੇਖੋ ਦੁਹੂੰ ਓਰ ਕੇ 

ਅਨੌਕ ਸੂਰਬੀਰ ਭਾਰੀ,ਲਗੜੋ ਆਇ ਦੂਰ ਤੇ ਦਿਯੋ ਹੈ ਉਥਲਾਇ ਕ/ਗ। 

ਤਾਸ ਉਪਜਾਇ ਕਰਿ ਇਤੇ ਉਤ ਧਾਇ ਕਰ; ਬੋਲਯੋ ਹੈਦ ਰਿਸਾਇ ਕਰਿ 

੪ਮਾਰਹੁ ਚਲਾਇ ਕਰਿ"? ॥ ੨੬ ॥ ਸੂਬਨਿ ਤੇ ਸੁਨਿ ਕੈ ਅਗਾਊ ਧਾਇ 

ਜਾਇ ਪਰੇ ਜਹਾਂ ਬੈਧਿ ਮੋਰਚੇ ਬਿਰਯੋ ਹੈਬੀਚਖਾਲਸਾ"।ਤੁਪਕਨ "ਤਜਾਰ 

ਹੁਤੀ,ਏਕ ਬਾਰ ਛੋਰੀ ਮਿਲਿ, ਤੜਾਭੜ ਨਾਦ ਭਯੋ ਤਯਾਗ ਦੀਨ ਆਲ- 

ਸਾ। ਹਿੰਘ ਬਿਰੇ ਓਟ ਲੈ", ਮਲੇਛ ਲੱਛ ਢੁਕੇ ਨੋਰ;ਜਾਨੈ ਮਨ ਸਾਰੇ: 

ਗੁਰੂ ਹੋਇ ਅਬਿ ਕਾਲਸਾ । ਸਮੁਖ ਮਦਾਨ ਬੀਚ ਹਾਨ ਭਏ ਪ੍ਰਾਨ ਤਜਿ, 
'ਗੂਦੂ ਜੀ ਡਰੇ ਨਹੀਂ । ਕਕਾਇਮ ਹੋਈ ਭਾਵ ਦਣਕ ਵਲ ਹੋਈ ਯਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ । ਗੁਰਾਂ ਦੇ 

ਪਾਸ ਟੋਣ ਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਂ ਹੱਲੀ । ਦਕਾਇਰਾਂ ਨੂੰ । “ਮਾਨੋ ਮੌਤ ਨੇ ਰਾਸ ਲਏ ਹਨ । “ਸਾਰੇ ਭਣ 

ਭੇੜ=) ਮੁ 1 ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ । “ਪਕੜਨਾ ਯਾ ( ਫ਼ੇਰ ਨੂੰ ) ਭਜਾਯਾ ਚਾਹੁਣ । "ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

`ਡਰੇ ਢਿਓਂ ਇਹ ਅੱਸੇ, ਪਾਸੇ (ਪਦੇ) ਹੇ ਜਾਣਗੇ । ੯(ਸੂਬਾ) ਬੋਲਿਆ ! "“(੨੫) ਚਲਾਕੇ ਮਾਰੋ 1 
੧੧ਐੱਰੈ ਨੂੰ ਫੰਧੰਕੇਂ ਜਾ ਪਏ ਦਿੱਧਰ ਮੋਰਚੇ ਬੱਬ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਿਚ ਖਾਲਸਾ ਖੜਾ ਸੀ । "੨ਜਿੰਘਾਂ 

ਦੀਆਂ ਬੈਦੂਕਾਂ। "“ਡਾਵ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਚਲਾਈਆਂ । "#ਮੱਕ ੩੮ ਵਿਚ ਓਟ ਦਾ ਪਤਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ। 



ਪੂ 0ਚ ਪ੍ਤਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੫੭੭੪) ਰਿਤੁ ੬ । ਐਸ ੧6. 

ਲਾਗਿ ਠਗਿ ਗੋਰੀਆਂ ਗਿਰੇ ਹੈਂ ਤਰੁ ਭਾਲਸਾ" ॥੨੭॥ ਸ੍ਰੈਯਾ॥ਪੁੰਜ ਤੁਰੇਗ 
ਨਚਾਇ ਧਵਾਇ ਕੈ ਮਾਰਤਿ ਹੈਂ” ਢਿਗ ਹੈ ਕਰਿ ਗੋਰੀ । ਤੀਰ ਸੜਾਸੜ 
ਛੂਟਤਿ ਹੈਂ ਇਮ ਆਵਤਿ ਜਾਤਿ ਦਉਨ ਕੀ ਓਰੀ₹। ਹੋਵਨਿ ਲਾਗ ਬੜੋਂ 
ਤਬਿ ਸੈਘਰ” ਤੂਰਨ ਤਯਾਗ ਤੁਵੈਗਨਿ ਛੋਰੀਫੂਟਤਿ ਹੀ ਤਤਕਾਲ ਲਗੇ 
ਅਰਿ ਬੀਰਨ ਕੋ ਉਰ ਕੌ ਸਿਰ ਢੋਰੀ“ ॥ ੨੮ । ਦੋਹਰਾ ॥ ਸਿੰਘ ਬੈਠਿ ਕਜ਼ਿ 
ਮੋਰਚੇ ਓਣਾ ਰਚਜੋ ਬਨਾਇ । ਬਿਠਾ ਓਟ ਸ਼ੱਤ ਹਤੈ' ਗਿਰਹਿੰ ਦੜਾਦੜ 
ਜਾਇ ॥ ੨੯ ॥ ਸੋਰਠਾ॥ ਲਾਖਹੁੰ ਓਰੜ ਆਇ “ਮਿਲੇ ਮਲੇਛ ਪ੍ਰਹਾਰਤੋਂ । 
ਨਿਫਲ ਵਾਰ ਸਭਿ ਜਾਇ ਗੁਰ ਰੱਛਜਾ ਤੇ ਲਗਤਿ ਨਹਿੰ॥ ੩੦ ॥ 
ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਏ ਖਸ਼ਣਮ ਰੁਤੇ“ਨੈਗ ਪੂਮੈਗ'ਬਰਨਨੰ ਨ%, ਨਵਮੇ ਅੰਦੂ ॥੯॥ 

੧੦. [ਜੈਗ ਜਾਰੀ 
ਦਹਰਾ ॥ ਛਿਰਜੋ ਜੈਗ ਭਟ ਭੇਰ ਭਪਉਡੀ ਧੂ ਧੂਲ# ਅਸਮਾਨ । ਦੁਤਿਯ ਧੂਮ 
ਬਾਰੂਦ ਕੋ ਰਵਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਾ ਹਾਨ? ॥੧॥ ਰਸਾਵਲ ਵੰ੮॥ ਭਯੋ ਅੰਧਕਾਰੇ । 
ਦਿਥੈ ਧੂਮ ਧਾਰੈ”। ਮਹਾਂ ਧੂਮ“ ਪਾਈ । “ਹਲਾਹੱਲ” ਗਾਈ॥੨॥ਛੁਟੈਂ ਬਾਨ 
ਗੋਰੀ । ਦ੍ਹੁੰ ਓਰ ਜੋਰੀ"।ਘਨੇ ਘਾਵ ਲਾਗੇ।ਲਹੂ ਚੀਰ ਪਾਗੇ"॥੩॥ ਫਿਰੇ 
ਛੂਛ ਘੋਰੇ। ਜ਼ਰੀ ਜ਼ੀਨ ਬੋਰੇ”।ਮਿਲੋ' ਹੇਲ ਘਾਲੈਂ। ਪੁਕਾਰੈ' ਬਿਸਾਲੈ ॥੪॥ 
ਡੰਭੈ ਮੋੜਿ ਤੋੜੇ । ਰਿਪੂ ਤੁੰਡ ਵੋੜੇ"।ਚਲੇ ਭਾਜ ਘੋਂੜੇ।ਨਹੀ' ਜਾਇ ਮੋ ਮੋੜੇ॥ 
੫॥ ਕਿਉ ਪਾਇ ਗੇੜੇ । ਢੁਕੇ ਜਾਇ ਨੌੜੇ'%ਲਗੇ ਅੱਗ ਗੋਰੀ । ਗਿਰੇ ਮੁੰਡ 
ਵੋਰੀ ॥ ੬॥ ਪਿਥੈਂ' ਔਰ ਤ੍ਰਾਸੇਂ । ਨਹੀਂ ਜਾਇੰ ਪਾਜੈਂ । ਕਹੂੰ _ਬੀਰ ਗਾਜੇ। 
ਨਹੀਂ ਪਾਇ ਭਾਜੇ''॥ ੭॥ ਰੁਪੇ ਸਿੰਘ ਬੈਸੇ। ਛੁਧਾ ਸਿੰਘ ਜੇਸੇ । ਸੰਭਾਰੈ' 
ਤੁਵੇਗੈਂ/ਮਹਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਮੈਰੈ॥੮॥ਪਿਥੈ' ਜਾਂਹਿ ਨੇਰੈ'।ਤਕੈਂ' ਤਾਂਹਿ ਗੇਰੈਂ ; ਮਹਾਂ 
ਜੈਗ ਮਾਚਾ । ਰਜੈ ਸ਼੍ਰੋਣ ਰਾਚਾ॥੯॥ਕ੍ਰਮੀ ਗੀਧ ਆਈ।ਪਿਖਜੋ ਮਾਸ ਖਾਈ। 
ਮਰੇ ਸੂਰ ਘੋਰੇ । ਪਰੇਂ ਪੇਟ ਢੋਰੇ ॥ ੧੦ ॥ ਕਿਸੂ ਫਾਂਗ ਣੂਟੀ । ਤੁਢੈਗਾਨਿ 
"ਲਗ ਲਗ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬ੍ਰਿਛ ਦੇ ਫਾਹਣਿਆੰ ਸਮ ਡਿੱਗੇ। ੨(ਤੁਰਕ) ਮਾਰਦੇ ਹਨ । ਕੋਦੋਹਂ 
ਪਾਸਿਆਂ ਵਲੋ ( ਤੀਰ ) ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । $ਜੈਗ । “ਵੇਰੀ ਸੂਰਮਿਆੰ ' ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਯਾ 
ਸਿਰ ਵੋੜਦੀਆਂ ਹਨ (ਗੋਲੀਆਂ) । $ਬਿਨ ਓਟੇ ਸੱਤ੍ਰਆਂ ਨੂੰ । "ਦੂਜੇ ਬਰ੍ਦ ਦੇ ਧੂੰਏ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ 
ਦਾ ਪੂਕਾਸ਼ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ । 'ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਹੀ ਦਈ ਵਿੰਦਾ ਹੈ । ਦਰੌਲਾ । “ਜੋੜਕੇ । (ਅ) 
ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ । "ਗੇ ਗਏ । '੧ੋਜਿਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ । "ਵੈਰੀਆਂ 
ਦੇ ਮੂੰਹ ਭੇਨ ਦਿਤੇ 1 “ਕਈ ਗੇੜੇ ਪਾਕੇ ਦਰਮੇ ? ੜੇ ਜਾ ਢੁਕਦੇ ਹਨ। "“ਭੌਜਣ' ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੈ| 
'#ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਯਾ ਤੱਕਦੇ ਹਨ (ਸਿੰਘ। #ਪਸ-ਯੂਮ । 1 ਪਾ:-ਤੋੜੇ । 



ਗੁਰ ਟਰਜ । ( ੫੭੭੫ ) ਰਿਤੁ ੬ । ਅਸੂ ੧੦. 

ਛੁਰੀ ਰਮ ਵਨ ਜੂਟੀ । ਪਰੀ ਮਾਰ ਕੂਟੀ” ॥ ੧੧॥ ਜਬੈ ਹੋਲ ਡਾਰਾ । 

ਬਕੈਂ “ਮਾਰ ਮਾਹਾ? । ਮਲੋਫੇ ੧ ਲੱਛੈਂ”। ਭਏ ਸੋ ਪ੍ਰਤੱਛੈ' ॥੧੨॥ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾ 
ਨਿਹਾਰੇ । ਸੋ ਜੋਧਾ ਪ੍ਰਚਾਰੇ"। । “ਉਦੇ ਜਿੰਘ ਆਵੈ। ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਨਾਦੈ 
8੩॥ ਇਨੈ ਕੋ ਬੁਲਾਏ“। ਬਿਟੇਨ ਊਚ ਬਾ? । ਪਿਥੈ' ਰਗ ਮਾਦਾ ਤਰਗਂ 
ਤਮਾਚਾ ॥ ੧੪ ॥ ਜੈਏਰਾਨ ਮਾਹੈਂ । ਜੈਜੋਲਾਂ ਪ੍ਰਹਾਰੈ# । ਕਹਜੋ:-ਸ਼ੀਘੁ 
ਜਾਓ । ਮਲੋਛੈਂ ਹਣਾਓ ॥ ੧੫॥ ਭਰੇ ਛੋਭ ਆਏ । ਗਿਨੋ ਜੋ ਨ ਜਾਏ। 
ਇਤੈ ਸਿੰਘ ਥੋਰੇ । ਰਿਪੂ ਪੁੰਜ ਘੋਰੇ ੯॥ ੧੬॥ ਤੁਮਾਰੇ ਪਿਛਾਰੀ। ਸ਼ਹੀਦਾਨ 
ਭਾਰੀ । ਬੜੋ ਆਇ ਹੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਇ ਬੱਲਾਂ ॥੧੭॥ ਉਕੈ ਅੱਗੂ ਜਾਵੋ। 

ਲਰਾਈ ਮਚਾਵੋ” । ਸਨੇ ਬਾਕ ਐਸੇ । ਬਲੈ ਪਾਇ ਜੈਸੇ ॥੧੮॥ਨਮੋਂ ਠਾਨਿ 

ਚਾਲੇ । ਮਹਾਂ ਸ਼ੱਤ ਜਾਲੋ । ਲਰੇ ਅੱਗ ਹੋਏ । ਸਕੈ ਬੀਰ ਢੋਏ ॥੧੯॥ਤਹਾਂ 

ਦੈ ਭੁਜੋਗੀ"”। । ਗੌਹੇ ਹ੍ ਹੈ ਨਿਸੈਗੀਧਰੇ ਚਾਂਪ ਬਾਨਾ।ਕਰੇ ਓਜ ਤਾਨਾ॥੨੦॥ 
ਮੱਲੋਛਾਨਿ ਮਾਰੈਂ।ਪਰੈ ਅੱਗ੍ਰਡਾਰੈ"'।ਪਹੂਚੈ ਸੁ ਜਾਈਪ੍ਰਚੇਡੈ ਲਰਾਈ॥੨੧॥ 

-ਪਾਧੜੀ ਛੰਦ । ਬਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਰ ਖਾਂ ਵਜੀਦ। ਰਣ ਪਿਥਹਿੰ ਚਮੂੰ 

ਆਪਨ ਰਸੀਦ"ਗਨ ਸੈਲਪਤੀ ਤਿਨਕੇ ਨਜੀਕ/ਦਲ ਦੋਇ ਮਿਲੋ ਰਣ 

ਹੋਤਿ ਨੀਕ॥੨੨॥ਸ਼ਸਤ੍ਰਨ ਪ੍ਰਹਾਰ ਬਕ“ਮਾਰ ਮਾਰ॥ਕਸਿਕਸਿਤੁਵੈਗਗਨ 
ਡਾਰਿ ਡਾਰਿ। ਕਰਿ ਰਵਾਂ ਦਸਤ ਤਕਿਦੇਤਿ ਛੋਰਿਤਬਿ ਪਰੇ ਤੁਰਕ ਕਰਿ 
ਹੇਲ ਜ਼ੋਰ ॥ ੨੩ ॥ ਉਤ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਤਿਨ ਸਮੁਖ ਆਇ । ਕਰਿ ਅਧਿਕ 
ਕੋਧ ਸਰ ਗਨ ਚਲਾਇ । ਪਿਖਿ ਤੁਰਕ ਹੇਲ ਭਾਂ ਰੇਲ ਪੇਲ । ਬਿਚ ਮਿਲੋ 
ਸਿੰਘ ਨਹਿੰ ਭੇ ਪਿਛੇਲ'” ॥੨੪॥ਬਲ ਪਰਜੋ ਖਾਲਸੇ ਪਰ ਬਿਸਾਲ । ਆਏ 
ਸ਼ਹੀਦ'ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਨਾਲ । ਕੁਛ ਬਹੀ ਬਾਯੁ ਪਿਖਿਯੈਤਿ ਨਾਂਹਿ । ਇਕ 

ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਪਈ । “ਲੱਖਾਂ ਹੀ । 4ਪ੍ਤੱਖ ਹੇ ਹੋਏ । “ਨੇ ਭਿੱਠਾ । “ਜੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਓਉਂਦੇ 
ਸੰਘ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ “(ਤੁਰੀ ਦੀ) ਅਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ (ਵਿਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ) 
ਨੁੱਦਿਆ । [ਨਾਦੈ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਮਗ ਵਿਚ ਦੂਰ ਅਪਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਆਦਿਕ 
ਦੇ ਸੈਕੇਤਕ ਬਜਾਉ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਮਤਲਬ _ਸਮਬਾਂ ਦੇਣਾ] 1 ?ਗਾਵ -ਦੁਸ਼ਮਨ । ਬਹੁਤੇ ਤੇ 

ਭਕਾਨਕ । ੯ਦੋਵੇ' । 'ਏਭਾਈ ਦਯਾ ਇੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਇੰਘ ਜੀ । "ਪੈਚ ਅਗੇ ਵਧਾ- 
ਊੰਦੇ ਹਨ । "ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ । "ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ । "$ਭਾਵ ਗੁਪਤ ਮੈਸਾਰ ਦੇ ਜੋਧੇ । 

"ਇਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਗੁੂ ਜੀ ਦਾ ਉਚੇ ਟਿਕਾਣੇ ਖਲੋਕੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 
ਬੈਦੂਕਾਂ, ਜੈਬੂਰੇ; ਜੈਜੈਲਾਂ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਕੇ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗੁ 
ਜੀ ਢਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਰਣਨ ਕਰਨੇ ਹਨ । 



ਰੋ ਦੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੭੭੬ , ਰਿਤੁ ੬ । ਆਹ ੧੦, 
ਬਾਰ ਮਾਰ" ਤਰਕਾਨਿ ਮਾਂਹਿ ॥ ੨੫ ॥ ਗਨ ਕਰਾਚੋਲ ਚਾਲੇ ਕਰਲ । 
ਲਿਪਿ ਲਹੂ ਸੈਗ ਭੇ ਚੈਗ ਲਾਲ । ਇਤ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਪਰ 
ਰਿਪ ਤੁਰਕ ਪਰੇ, ਲਾਖਹੁ ਨਿਕੰਦ ॥ ੨੬॥ ਤਬਿ ਧਰੀ ਮਾਰਿ ਦਰ 
ਬੀਰ । ਕਤਲਾਮ ਸ਼ਹੀਦਨ ਕੀਨਿ ਈਰ । ਨਹਿ ਦਿਖਤਿ ਕੋਇ ਮਾਚੇਤਿ 
ਜੋਇ। ਗਿਰ ਪਰਤਿ ਭੂਮ ਪਰ ਪ੍ਰਾਨ ਖੋਇ ॥੨੭॥ ਨਹਿ ਗਏ ਸਿੰਘ ਤਹਿ 
ਲੋ ਸੁਧਾਇ। ਜਹਿਂ ਅੱਗ੍ਰ ਸ਼ਹੀਦਨ ਮਾਰ ਪਾਇ । ਕਵਿ ਗਿਰੇ ਤੁਰਕ ਰਣ 
ਮਹਿੰ ਹਜ਼ਾਰ । ਕਰਿ ਰਹੇ ਓਜ ਹੱਬਯਾਰ ਮਾਰਿ ॥ ੨੮ ॥ ਗਿਰਤੇ ਮਰੈਤਿ 
ਦੇਖੰਤਿ ਬੀਰ ।-ਜਿਮ ਲਗੇ ਘਾਇ-ਨਹਿੰ ਲਖਤਿ ਧੀਰ । ਅਟਕੈ ਨ . 
ਕੋਇ ਘੋਰਾਂ ਨ ਸੁਰ । ਕਟ ਗਿਰੇ ਪਿਖ੩ ਮਿਲਿਲੈੜਿ ਪੁਰ ॥ ੨੯੬॥ 
ਜਬਿ ਭਈ ਸ਼ਹੀਦਨਿ ਕੀ ਰਸੀਦ੯। ਬਿਸਮਾਇ ਰਹੜੋ ਤਬਿ ਖਾਂ ਵਜੀਦ। 

`_ ਕੁਛ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਹਿ ਕਹਿ ਸਕੈਤਿ । “ਮਰਿ ਗਏ ਸ਼ੀਘੂ ਹਮ ਢਿਗ 
ਤਕੋੜਿ”॥੩੦॥ਦਲ ਤੁਰਕ ਮੰਹਿਦ ਘਾਲਜੋ ਸੁ ਹੇਲ । ਸਭਿ ਰਹੇ ਤਹਾਂ 
ਨਹੋਂ ਹਟਿ ਪਿਛੇਲ । ਚਮਕੈਤਿ ਖੜਗ ਢਲਕੰਤਿ ਢਾਲ। ਕਟਯਤਿ ਬੀਰ 
ਪਗਬੈਤਿ ਲਾਲ" ॥੩੧॥। ਕਛ ਸਿੰਘ ਅਟਠਪ ਹੀ ਲਖਹਿ ਜਾਹਿੰ# ਕਿਨ 
ਮਾਰ ਗੇਰ?ਦਿਖਿਯ/ਤ ਨਾਂਹਿ-ਅਚਰਜ ਬਿਸਾਲਉਰ ਹੋਤਿ ਹੇਰਿਗਿਰ 
ਪਰੇ ਬੀਰ ਏਤਹਿਂ ਬਡੇਰ” ॥੩੨॥ਇਮ ਕਹਹਿੰ ਪਰਸਪਰ ਬਹ ਲਗਾਹਿਂ' । 
ਜੁਰਿ ਗਏ ਸੁਭਟ ਮਿਟਤੇ ਦੁ ਨਾਂਹਿਕਟਿ ਕਟਿ ਪਰੈਤਿ ਚਾਲਹਿ ਕ੍ਰਿਪਾਨ। 
ਬਹੁ ਪਰੀ ਲੋਥ ਭੈਰਵ ਸਥਾਨ ॥੩੩॥ ਗਨ ਰ੍ਰੋਡ ਮੁੰਡ ਕਹਿ ਤੁੰਡ ਖੰਡ" । 
ਤਨ ਖੰਡ ਖੰਡ ਭੜਬੂ ਪ੍ਰਚੇਡਕਦਿ ਗਏ ਹਾਥ ਅਰੁ ਪਾਉ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਕੇਤਿਕ 
ਚੁਚਾਤਿ ਸ਼ੋਣਤਿ ਬਿਲੈਦ'॥੩੪॥ਬਡੁ ਉਠਨੋ ਧੂਮ ਛੂਟੈਂ ਤੁਵੈਗ । ਗੁਲਕਾਂ 
ਸੜਾਕ ਗੇਹੈ' ਤੁਰੈਗ। ਕੌ ਆਇ ਚੀਕਤੀ ਚੁਭਤਿ ਅੰਗ''। ਨਹਿੰ ਬਚਹਿ 
ਪ੍ਰਾਣ ਹੁਇ ਪਰਤਿ ਭੈਗ॥੩੫॥ਬਹੁ ਵਿਰੀ ਜੋਗਨੀਸ਼੍ਰੋਨਪਾਨ।ਲੋਤੀ ਡਕਾਰ 
ਮੁਖ ਕਰਤਿ ਗਾਨ । ਗਨ ਭੂਤ ਪ੍ਰੰਤ ਨਾਚੇਤਿ ਆਦਿ । ਭੈਰੋਂ ਕੁਰੂਪ ਅਪਨੋ 
ਦਿ ॥੩੬॥ਚਾਵੰਡ ਚਿਕਾਰਾਪਕੂਕੈ' ਸ੍ਰਿੰਗਾਲਿਉਡਿ ਕਾਕ ਕੈਕ ਨਭ 

ਮਾਰ (ਮਚੀ) ।੧ਕੱਟ ਦਿੱਟ 1 ੫ਪਹੂਚ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਪਟੂੰਦੇ । “ਸਾਡੇ ਕੋ ਕੋਲ ਦੇਖਦਿਆਂ। 
8 ਹੋਏ /ਰਮੇ ਲਾਲ ਲਹੂ ਵਿਚ ਰਪ ਗਏ। ੬ਨਿੱਝੇ ਇੰਘ ਬੋੜੇ ਹੀ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ । “ਦੇਖਕੇ । 
ਲੜਨ ਲਗੇ । ੯ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਕੱਟੇ ਗਏ । ““ਬਹੁਤ ਲਹੁ ਦੋੱਦਾ ਹੈ । "ਚੀਕਦੀਆਂ (ਗੋਲੀਆਂ) 
ਆਕੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਦੁਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । '੨ਇੱਲਾਂ ਚੀਕਦੀਆਂ ਹਨ। 



ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੭੭੭) ਰਿ ੬ । ਅੱਸੂ ੧੪, _ 

ਵਿਰਤਿ ਜਾਂਲ।ਬਲ ਕਗੰਹੇ ਤੁਰਕ ਮਿਲਿਕੈਂ ਬਿਲੀਦਥਲ ਸੋਰਚਾਨਿਕੋ 

ਲੋ ਨਿਕੈਦ ॥੩੭॥ “ਦੀਜੈ ਹਲਾਇ, ਥਿਰ ਸਿੰਘ ਥੋਗਕਰਿ ਕਰਾਚੋਲ ਕੀ 
ਮਾਂਰ ਘੋਰਕੋ ਰਹੈ ਅਟਕ ਲਸ਼ਕਰ ਬਿਸਾਲ।ਸਮਰੱਬਜੀਤਬੇ ਜਗਤਜਾਲ 

॥੩੮॥ਅਵਰੈਗ। ਮਹਾਂ ਸ਼ਾਹਾਨਸ਼ਾਹ/ਤਿਹ ਸੈਗ ਅਰਨ ਅਤਿ ਓਂਜ ਕਾਹ”॥ 

ਇਮ ਕਹਿ ਰਿਸਾਇ ਬਡੁ ਹੇਲ ਡਾਰਿ। ਕਟ ਗਿਰਤਿ ਮਰ'ਤ ਅਸਿ ਮਾਰਿ 

ਮਾਰਿ।੩੯॥ਵੂਟਾਹਿਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁ ਮੁੰਡਤੁੰਡਤਨ ਖੰਡਖੰਡਹੈਰੈ ਕਰਿਬਿਹੈਡ'। 
ਗਨ ਫਿਰੀ ਪਰੀ" ਅਸਮਾਨ ਆਇ । ਭਟ ਬਰਤਿ“ ਘਿਰਤ£ ਚਿਤ ਚਾਇ 

ਚਾਇ । ੪੦॥ ਭਾ ਤਮਲ” ਜੁੱਧ ਦੋਊ ਵਿਸਾਨ । ਚਮਕੌਤਿ ਭਿਗੇ ਲ੍ਰੋਠਤ 
ਕ੍ਰਿਪਾਨ । ਅਸਵਾਰ ਕਿ ਟੈਦਲ ਸੋ ਪਹੂਚ । ਕਟਿਗੇ ਬਿਸਾਲ ਭਟ ਨੀਚ 
ਉਚ ॥੪੧॥ ਕਹਿ ਲਗਿ ਬਖਾਨ ਜਜੋਂ ਮਚਤਿ ਰਾਰ। ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਬਿਥਾਰ 

ਲੌਥਨ ਸੁਮਾਰ' । ਇਕ ਜਾਮ ਲੋਹ ਸੋਂ ਲੋਹ ਬਾਜਿ/ਹਟਿ ਪਰੇ ਤੁਰਕ ਤਜਿ 

ਲਾਜ ਸਾਜ॥ ੪੨॥ ਬਿਸਮਤਿ ਬਿਸਾਲ ਅਵਲੋਕਿ ਜਗ। । ਅਬਿ ਅਲਪ 
ਕਾਲ ਦਲ ਇਤਿਕ ਭੈਗ। ਕੋਚਿਤ ਕਹੈਤਿ “ਹਮ ਰਹੈ ਹਾਰ । ਗੁਰ 
ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਉਦਾਰ/?॥ ੪੩ ॥ ਕੋਚਿਤ ਕਹੈਤਿ “ਬਹੁ ਓਟ ਲੀਨਿ । 
ਥਿਰ ਮੋਰਚਾਨ ਹੁਇ ਮਾਰ ਕੀਨਿ । ਹਮ ਮਰੇ ਬਹੁਤ ਤਿਨ ਕੋ ਨ ਲਾਗ। 
ਸਮ ਬੋ ਸਥਾਨ ਥਿਰ ਲਗਿ ਆਗ"”॥ ੪੪ ॥ ਸੂਬੇ ਦੁਊਨ ਬਿਸਮਾਇ 
ਚੀਤ । ਇਹ ਪ੍ਰਥਮ ਜੈਗ ਪਾਈ ਨ ਜੀਤ"।ਸਭਿ ਦਲ ਹਟਾਇਿ 
ਜੋਇ”। ਬਿਰ ਭਏ ਸਕਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਇ ॥੪੫॥ ਮਿਲਿ ਸੈਲਪਤਨਿ ਸੋਂ 
ਮੰਤ੍ਰ ਕੀਨ ।“ਕਿਮ ਭਯੋ ਜੈਗ ਭਣ ਪ੍ਰਾਨ ਹੀਨ ? ਕਿਮ ਰਹੇ ਲਰਤਿ 
ਕਰਿ ਢਾਵ ਘਾਵ । ਸੋ ਬਿਧਿ ਬਚਾਉ ਜਿਮ ਜੀਤ ਪਾਵ ।੪੬॥ ਜਿਮ ਲਰੈਂ 
ਆਜ ਤਿਮ ਲਰੈ' ਰੋਜ । ਸਭਿ ਜਾਹਿ ਵੌਜਕੇ ਮਿਟਹਿ ਖੋਜ"$। ਨ!ਹੋ ਸਿੰਘ 
ਮਰਕੋ ਰਣ ਦਿਖਹਿ ਕੋਇ । ਤੁਰਕਨਿ ਬਿਨਾਸ਼ ਪਿਖਿ ਤ੍ਰਾਸ ਹੋਇ? ॥੪੭॥` 
ਤਬਿ ਭੀਮਚੈਦ ਕਰ ਬੈਦਿ ਭਾ੫ਮਥਤਿ ਮੋਰਚਾਨ ਲੋ ਓਟ ਰਾਘਿ ਤੁਮਰੇ 
ਮਵਾਨ ਰਹਿ ਲਰਤਿ ਬੀਰ । ਬਹੁ ਪਰੀ ਮਾਰ ਕਿਮ ਧਰਹਿੰ ਧੀਰ ॥ ੪੮॥ 
"(ਨਿੰਘਾਂ ਦੇ) ਨੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨੰ । ੨ਅੜਨੇ ਦਾ ਬਲ ਕਿਸ ਵੈਰੀ ਵਿਚ ਹੈ । “ਕੱਟੇ ਜਾਕੇ; 
ਮਾਰੇ ਜਾਕੇ । “ਪਰੀਆਂ । “ਵਰਦੀਆਂ ਹਨ । 5ਘੇਰਕੇ । “ਭਾਰੀ । ਲੋਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ । 
ਦਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੋਸੀ । "”,ਸਾਡਾ) ਸਥਾਨ ਸੀ ਪੱਧਰਾ (ਅੱਗੇ)ਖੜੌਤੇ ਨੂੰ ਆ ਲਗਦੀ 11 । “ਇਸ 
ਪਹਿਲੇ ਜੈਗ (ਹਠ) ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਨਾਂ ਪਾਈ । "ਸਾਰਾ ਦਲ ਜੋ ਜੀਉ'ਦਾ ਸੀ । "੩ਸਾਰੀ ਫੌਜ 
ਦਾ ਖੋਜ ਹੀ? “ਣ ਜਾਏਗਾ । 



ਸ਼੍ਰ ੨੩ <ਤਾ੫ ਸੂਰਜ। ___(੫੭੭੮) ___ ਰਿ €।ਸੌ: ਕਕ, 
ਤਮ ਸੁਮਤਿਵੈਤਿ ਇਮ ਲਰਹੁ ਨਾਂਹਿ।ਹੋਵਤਿ ਪਰਭਾਤਿ ਰਣ ਜੀਤਿ ਝਾਹਿ। 
ਤੋਪੈਂ ਸੈਬੂਹ ਸਭਿ ਆਇ ਜਾਇਂ' । ਰਚਿ ਮੋਰਚਾਨ ਆਛੇ ਟਿਕਾਇ॥੪੯॥ 
ਇਕਸਾਰ ਮਾਰ ਗੋਰਾਨਿ ਦੇਗਸਭਿ ਸੁਭਟ ਦੂਰ ਹੀ ਰਾਖਿ ਲੋਗਹਤਿ ਤੋਪ 
ਪੁੰਜ ਲਿਹੁ ਜੀਤ ਪਾਇ । ਮਮ ਬੁੱਧਿ ਆਇ ਇਸ ਰੀਤਿ ਦਾਇ॥੫੦॥ਬਡੁ 
ਰਾਠ ਸੁਭਟ' ਸਤਿਗੁਰ ਬਟੋਰਰ । ਬਟਪਾਰ %ਧਿਕ,ਕੈ ਬ੍ਰਿੰਦ ਝੋਰ । ਬਿਨ 
ਖੜਗ ਸੇਲ ਨਹਿ ਕਰਤਿ ਬਾਤ।ਇਕਬਾਰ ਹੇਲਤੇ ਕਟਕ ਜਾਤਿ॥੫੧॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂਰਜ ਰ੍ਰਿੰ ਬੇ ਖਸ਼ਟਮ ਰੁਤੇ “ਜੈਗ” ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਦਸਮੋ ਅੱਸੂ 
॥ ੧੪੦॥ ੧੧. [ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜੈਗ] । 
ਦੌਹਗਾ ॥ ਸੁਨਿ ਸੂਬੇ ਦੋਊ ਹਟੇ ਲਸ਼ਕਰ ਕੀ ਸੁਧਿ ਲੀਨਿ । ਭਏ ਸੁਮਾਰ 
ਸ਼ੁਮਾਰ ਬਿਨ, ਨੌ ਸੈ ਪ੍ਰਾਨ ਬਿਹੀਨ”॥ ੧॥ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਯਾਤ ੬੮॥ ਪੁਨੰ ਖਾਨ ` 
ਪਾਨੰ ਕਿਯੋ ਜਾਇ ਡੇਰੇ । ਟਿਕੇ ਬੀਰ ਧੀਰੈ ਲਰੇ ਜੋ ਘਨੌਰੇ। ਥਿਰੇ ਸਿੰਘ 
ਗਾਵੇ ਲਰੈਂ ਮੋਰਚਾ ਮੈਂ । ਗੁਰੂ ਤੀਰ ਕੇਤੇ ਨਮੋ ਕੈ ਪਗਾ ਮੈਂ" ॥ ੨। “ਬਡੀ . 
ਮਾਰ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਨੌ।ਤੁਵੈਗੈਂ ਹਤੀ ਦੇਖਿ ਸ਼ੱਤ ਮਦਾਨੋ। ਦੜਾਦਾੜ 
ਗੇਰੇ ਵਲੀ ਪੱਕ੍ਰ ਜੈਸੇ“ਮਹਾਂ ਬੁੱਧਿ ਅੰਧੇ ਹਤੇ ਸ਼ੀਘੂ ਤੈਸੇ ॥੩॥ ਉਦੇ ਸਿੰਘ 

` ਸੈਗੀ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੋਊ । ਪਹੂਚੇ.ਜਥੈ ਹੇਲ ਕੋ ਓਜ ਜੋਊ । ਗਿਰੇ ਬ੍ਰਿੰਦ 
ਘੋਗਾ ਮਰੇ ਬੀਰ ਮਾਨੀ । ਮਰੇ ਪੁੰਜ ਕੈਸੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਇ ਜਾਨੀ! ॥੪॥ ਪ੍ਰਭੂ 
ਫੇਰ ਬੋਲੋ “ਲਰੋ ਰਾਖਿ ਦਾਊ।ਥਿਰੋ ਮੋਰਚਾ ਮੈ ਨ ਹੂਜੋ ਅਗਾਉ। ਕਰੈ ਨੌਰ 
ਸ਼ੱਤ ਤਬੈ ਤਾਕ ਮਾਰਗੁਸਵਾਧਾਨ ਬੈਠਹੁ ਨਹੀਂ ਏਵ ਹਾਰਹੁੰ॥੫॥ ਦਿਯੋ 
ਸਾਲੋਂ ਤ੍ ਲਗੇ ਘਵ ਜਾਂਹੀ । ਘਸਾਵੈਂ ਲਗਾਵੈਂ ਬਚਾਵੈ' ਸੁ ਤਾਂਹੀ। ਕਊ 
ਚਾਰ ਜਾਮ; ਕੁਊ ਆਠ ਜਾਮੰ। ਮਿਲੈ ਘਾਵ ਦੋਹੇ ਸੁ ਪਾਵੈ ਅਰਾਮੰ॥ ੬॥ 
ਮਰੇ ਸਿੰਘ ਕੇਤੇ ਗਏ ਦੇਵ ਲੋਕੇ । ਸੁਖੰ ਪਾਇ ਸਾਰੇ ਮਿਟੀ ਸਰਬ ਸ਼ੋਕੌ । 
ਕਿਯੋ ਖਾਨ ਪਾਨੰ ਭਏ ਸਾਵਧਾਨ । ਬਿਰੇ ਮੋਰਚਾ ਮੈਂ ਮਹਾਂ ਓਜਵਾਨੰ॥੭॥ 
ਰਹੇ ਜਾਗ ਆਧੇ ਪਰੇ ਆਧ ਸੋਏ। ਤੁਵੇਗੇਂ ਚਲਾਵੈਂ ਜਿ ਢੂਕੈ ਨ ਕੋਏ"। 
ਬਿਤੀ ਰਾਤਿ ਐਸੇ ਭਈ ਪ੍ਰਾਤਿ ਫੇਰੇ । ਬਜੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਾਜੇ ਸੁ ਨਾਦ 
ਉਚੇਰੈ॥ ੯ ॥ ਨਗਾਰੇ ਬਜੇ ਢੋਲ ਬਾਜੇ ਸ਼ਨਾਈ'। ਗੁਰੂ ਪੌਰ ਮੈਂ ਨੌਬਤ ਸੋ 
'੫ਆ ਜਾਵਣ । “ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਠ ਸੁਰ? । ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਉਟੇ ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਹੱਲਾ ਕਰ ਕੇ ਜਾ..ਪੈੱਦੇ 
ਹਨ । (ਐ) ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ “ਕਣਤਿ” ਜਾਪਦਾ ਹੈ । ਇਟੋ ਵਾਰੀ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਕੱਫੰਦੈ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ । $ਬੇਸ ਮਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਤੇ ਨੌਂ ? ਮਰੇ । “ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਮੋ ਕਰਕੇ । 5ਪੱਕੇ ਫਲਾਂ 
ਵਾਂਗ । “ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਟੋਗੇ ਨਹੀਂ । ਕ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆ ਦੂਕੇ । ੯ਸ਼ਹਨਾਈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੭੭੯) ਰਿਟੁ ੬ । ਅੰਸੂ ੧੧, 

ਬਜਾਈ । ਬਜੇ ਸੈਖ ਭੇਰੀ ਇਕੈ ਬਾਰ ਨਾਦੈ । ਸਭੈ ਸ਼੍ਯ ਕੈ ਜਾਂਹਿ ਤੋ 
ਆਹਿਲਾਦੈ” ॥੯॥ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੰਦ ॥ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਤੇ ਬਜ ਦਉਠੜੋ ੬ 
ਨਗਾਰਾ । ਹਯ ਤਯਾਰੀ ਹੁਇ ਸੈਨ ਕੋ ਪਰ੍ਭੁ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾਂ । “ਸਜਹਿ 
ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਗਹਿ ਤੁਪਕ ਕੌ ਚਢਿਕੇ ਹਮ ਸੈਗ।ਚਲਹਿ ਵਹਿਰ ਹਿਤ ਜੈਗ ਕੇ 
ਕਰਿ ਹੈ' ਰਿਪ ਭੈਗਾਗ੧੦॥ਸੁਨਤਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕੀਨਸਿ ਤਬਿ ਤਯਾ- 
ਰੀ । ਜ਼ੀਨ ਤੁਰੈਗਨ ਡਾਲ ਕਰਿ ਉਤਸਾਹਤਿ ਭਾਰੀ । ਕਸੀ ਕਮਰ ਅਸਿ 
ਪਾਇ ਗਰਿ ਸਜਿ ਸਿਪਰ ਪਿਛਾਰੀ। ਤੋਮਰ ਸੇਲਾ ਸਾਂਗ ਖਰ ਕਿਨ ਬਰਛੀ 
ਧਾਰੀ ॥ ੧੧ ॥ ਕਿਨਹੁੰ ਧਨਖ ਤਰਕਸ਼ ਕਸਜੋ ਕਿਹ ਲੀਨ ਤੁਵੈਜੈ । 
ਆਯੁਧ ਸਗਰੇ ਧਾਰਿ ਕਰਿ ਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਸੈਦੈਂ । ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਰਣ 
ਬਸਤ੍ਰ ਕੋ ਪਹਿਰੇ ਪਰਚਾਰੂ” । ਅੰਗ ਨਿਥੰਗ ਸ ਖੜਗ । ਧਰਿ ਧਨੁ ਨਿਠੁਰ 
ਉਦਾਰੂ ॥'੧੨॥ ਹੁਇ ਕਰਿ ਤਾਰ ਤੁਰੈਗ ਪਰ ਆਰੋਹਨ ਕੀਨੋ । ਤਬਿ 

ਰਣਜੀਤ ਪਰ ਦੁਝਿ ਚੋਬਨ ਦੀਨੋ।ਗਰਜਕੋ ਧੁਨਿ ਰੈਭੀਰ ਤੋਂ ਬਹੁ 
ਦੂਰ ਸੁਨਾਂਈ । ਉਤਸਾਹਤਿ ਹੁਇ ਖਾਲਸਾ ਚਢਿ ਕੈ _ਸਮੁਦਾਈ ॥ ੧੩ ॥ 

ਭਏ ਪਿਛਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਤਜਿ ਦੁਰਗ ਜੁ ਦ੍ਰਾਰਾ । ਵਹਿਰ ਗਏ ਹਿਤ ਲਰਨ 
ਕੋ ਬਡ ਮੰਡਿ ਅਖਾਰਾ । ਜਬਰਾ” ਤੁਰਕ ਵਜੀਦ ਵ੍ਰੈਦੇਖਤਿ ਭਦੇ ਸੈਨਾ । 
ਦੂਰਬੀਨ ਅਨਵਾਇਕੈ ਆਗੇ ਧਰਿ ਨੈਨਾ॥੧੪॥ਭੀਮ ਖੈਦ ਬੈਠਕੋ ਨਿਕਣ 
ਬੂਝਨ ਕੋ ਕੀਨਾ । “ਚਵੀ ਤੁਰੇਗਨ ਪਰ ਚਮੂੰ ਨਿਕਸੀ ਬਲ ਪੀਨਾ । 
ਦੁਰਗ ਪੋਰ ਤੇ ਵਹਿਰ ਕੋ ਉਮਡਤਿ ਇਤ ਆਵੈ । ਇਨ ਮਹਿੰ ਗੁਰ ਹੈ ਕੈ 
ਨਹੀ ਸਭਿ ਮੋਹਿ ਢਿਸਾਵੈਂ? ॥੧੫॥ ਭੀਮ ਚੇਦ ਦੁਰਬੀਨ ਡੇ ਦੇਖਜੋ ਬਚ 
ਭਾਖੇ। ਪਪਿਖਹੁ ਖਾਨ ਜੀ ! ਅੱਰ[ ਸਭਿ ਰਣ ਕੌ ਅਭਿਲਾਖੇ' । ਕੈਚਨ ਜ਼ੀਨ 
ਤਰੇ ਪਰ ਜ਼ਾਹਰ ਬ੍ਮਕਾਵੈ। ਜਰੇ ਜਵਾਹਰ ਜਗਮਗਤਿ ਜੋ ਫਾਂਧਤਿ ਆਵੈ 
॥ ੧੬॥ ਨੀਲਾ ਬਰਣ ਛਬੀਲ ਹਯ£ ਤਿਸ ਪਰ ਅਸਵਾਰੂ । ਮੋਵੇ ਸਬਜ਼ 
ਕਮਾਨ ਹੈ, ਗਰ ਖੜਗ ਉਦਾਰੂ। ਜਿਗਾ ਸੀਸ ਪਰ ਦਮਕਤੀ ਲਾਗੇ ਗਨ 
ਹੀਰੇ।ਉਚੀ ਕਲਗ਼ੀ ਝੂਲਤੀ ਜਿਹ ਸ਼ੋਭਤਿ ਹੀਰੇ ॥੧੭॥ ਸੋ ਗੁਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਿਤ ਲਰਨ ; ਅਰੂੜਾ। ਕਰੇ ਖੇਤਅਬਿ ਭਟਨਿਕੋ ਬਲ ਗਨ ਕਰਿ 

ਹਾਂ ਨੰ ਸੁਣਕੇ ਸਭ ਨੰ ਆਹੰਦ ਹੂੰਦਾ ਹੈ। “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਦਰ । <ਜ਼ਝਰਦਸਤ ਖਾਂ । “ਜੋ ਸਾਰੇ 
ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਸਦੈ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ? ਪਰਣ ਤੂਸੀ ਢਾਹੁਣ ਛਾਲੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂ ਗੇ। 

ਨੀਲੇ ਰੈਗ ਦਾ ਛਬੀਲਾ ਘੋੜਾ । ਵਪਾ:-ਦਗ 



- _ ਲ੍ਹੀਂ ਫੇਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ। ___ (੫੭੮੦) ____ ਚਿਤੁ ੬ । ਮਸੂ ੧੧, 

ਗੂੜਾ” । ਕਰਿ ਦੀਜੈ ਤੋਪੈਂ ਸ਼ੁਰੂ; ਮਾਰਹੁ ਗਨ ਗੋਰੇ। ਸਹਤਿ ਸੈਨ ਕੇ ਉਡਹਿ 
ਕਿਤ, ਨਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਟੋਰੇ”? ॥ ੧੮ ॥ ਹੁਤੀ ਤੋਪ ਗਨ ਤਯਾਰ ਤਬਿ ਤਿਨ 
ਹੁਕਮ ਬਖਾਨ । ਦਾਥ ਮਤਾਬੀ ਦਾਗ਼ ਦੀ ਉਠਿ ਨਾਦ ਮਹਾਂਨਾਂ। ਬਹੁਂ 
ੜ਼ਰਾਲਾ ਕੋ ਬਮਨਤੀ ਤਹਿ ਧਰਾ ਹਿਲਾਈ । ਪੂੰਮ ਧਾਰ ਅੰਧਾਰ ਭਾਂ ਕੁਛ 
ਲਖਕਾ ਨ ਜਾਈ ॥ ੧੯॥ ਹਲੋ ਸੈਲ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿ ਪੁਨੀ ਅਕੜਾਣ ਉਠਾਏ”। 
ਗੋਰੇ ਗਨ ਐਸੇ ਚਲੋਂ ਕਿਤ ਛੁਹਨ ਨ ਪਾਏ । ਗੁਰ ਸਮੇਤ 'ਸਾੰਭ ਖਾਲਸਾ 
ਰਿਪੁ ਸਨਮੁਖ ਚਾਲਾ । ਤੜਾਭੜੀ ਬੈਂਦੂਕ ਕੀ ਛੋਰੀ ਤਬਿ ਜਾਲਾ॥੨੦। ਹੋੇ; 
ਗੋਰੇ ਗਗਨ ਕੋ ਊਚੇ ਬਹੁ ਚਾਲੋ”। ਸੂਬੇ ਗਾਰ ਨਿਕਾਰਿ ਕੈ ੜਿਰਕੰਤਿ 
ਬਿਸਾਲੇ । “ਇਲਮ ਤੋ੫ ਕੌ ਕਿਤ ਗਯੋ ਕਿੰਤ ਲਗਜੋ ਨ ਗੋਰਾ । ਸਨਮੁਖ 
ਆਵਤਿ ਦਲ ਝਲਯੋ ਸਿਰ ਦੇਕ ਨ ਫੋਰਾਂ ॥ ੨੧ ॥ ਕਰਿ ਨੀਚੇ ਮੁਖ ਤੋਪ 
ਕੋ ਪੁਨ ਸ਼ਲਖ ਪ੍ਰਹਾਰੋ । ਸ਼ੱਤ ਹਤੇ ਇਨਾਮ ਕੋ ਲੀਜੈ ਧਨ ਭਾਰੋ। ਰਿਸਕੋ 
ਜ਼ਾਨਿ ਸੂਬਾ ਸਬੈ ਪੁਨ ਸ਼ਿਸਤ" ਲਗਾਈ । ਵੇਰਿ ਪੇਚ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਮੁਖ 
ਨੰਮ੍ਰਿ ਕਰਾਈ॥੨੨॥ਚਲੀ ਤੋਪ ਅਨਗਿਨਤ ਹੀ ਗੋਰੇ ਗਨ ਧਾਵੈਂ।ਲਗਹਿ 
ਧਰਾਂ ਮਹਿੰ ਗੋਰਕ ਹ੍ਹੈਂ ਨਹਿ ਗੁਰ ਲਗਿ ਆਵੈਂ। ਜਾਤਿ ਬਾਮ ਕੋ ਦਾਹਨੇ 
ਨਹਿ ਮੂਰਖ ਜਾਨੰ' । ਬਾਯੁ, ਬਾਰ,ਬੈਨਿ,ਆਦਿ ਗਨ ਆਇਸ ਪਭੁ ਮਾਨੰ£ . 
॥੨੩॥ ਤਿਸ ਕੋ ਮਾਰੋ ਚਹਤਿ ਹੈਂ. ਮਝਿਮੰਦ ਮਲੀਨੇ । ਜਬਿ ਤੋਪਨ ਤੋ 
ਨਹਿ ਸਰਜੋ ਰਿਸ ਦੀਰਘ ਕੀਨੇ । ਅਸਵਾਰੀ_ ਲੋ? ਸੈਨ ਕੋ ਹਿਤ ਲਰਨ 
ਅਰੂਵੇ। ਬਜੀ ਦੀਹ ਦੁੰਦਭਿ ਤਬੈ ਉਤਸਾਹਤਿ ਗੂਦੇ ॥ ੨੪ ॥ ਪਣਹਿ ਢੋਲ 
ਇਕਬਾਰ ਗਨ ਬਾਜੇ ਸਮੁਦਾਏ । ਚਢੀ ਚਮੂੰ ਚਿਤ ਚੋਂਪ ਤੇ ਭ ਅੱਗ੍ਰਯ 
ਧਾਏ । ਮਿਲਹਿਂ ਆਨਿ ਆਰੈ ਜਬਹਿ ਚਲਿ ਬਾਨ ਰੁ ਗੋਰੀ । ਭਈ ਤਬਾ- 
ਭੜ ਤੁਪਕ ਕੀ ਛੂਟੀ ਜੁਗ ਓਰੀ ॥ ੨੫॥ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਰਿਸ ਧਰੇ ਧਨੁ 
ਕਰਯੋ ਕਠੋਰਾ । ਖਰ ਖਪਰੇ ਧਰਿ ਧਰਿ ਪਨਚ ਮਾਰੇ ਅਰਿ ਓਰਾਂ । ਬੀਧਨ 
ਕੀਨੋਂ ਭਰ ਤੁਰਕ ਦਸ ਦਸ ਇਕਬਾਰਾ।ਆਗੇ ਪਾਂਛੇ ਗਿਰਤ ਹੈਂ ਹਜ ਨਰ 
ਇਕ ਸਾਰਾ॥ ੨੬ ॥ ਉਠੀ ਧੂਲ ਅਸੁ ਖੁਰਨ ਤੇ" ਛਾਦਯੋ ਅਸਮਾਨਾ । ਭਯੋ 
“ਰਾਵ ਝੜਾ ਬਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨੂਟਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਜੈਗ ਵਿਚ ਮਾਟੇਗਾ । [ਖੇਤ ਕਰਨਾ= 
ਜੋਗ ਵਿਚੇ ਮਾਰਨਾਂ] । ਦਂਟੋਲਿਆੰ ਭੀ ਨਾਂ ਲੰਂ ਤੇ । ਪਹਾੜ ਹਿਲ ਪਏ ਤੇ (ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ) ਪ੍ਰਤੂੀਂ 
ਧੂਨੀ ਦਾ ਅਰੜਾਫ ਉਠਿਆ । “ਭਾਵ ਟਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨਾ ਪੈਣ ਬਹੁਤ ਉਚੇ ਢੜ੍ਹਕੇ 
ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾ ਪੈਣ । “ਸੇਧ । ਓਘੌਣ ਜਲ ਤੇ ਅਗਨੀ ਪੂਭ੍ਹ ਦੀ ਆਗਯਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । “(ਪੜੈ 
ਦੀ) ਅਸਵਾਰੀ ਲੈਕੇ । ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਖੁਰਾਂ ੨“ । 



ਸਰ ਘ੦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੭੮੧) ਰਿਤੁ ੬ । ਮਨੂ ਕੇ 

ਧੂਮ ਪੁਨ ਦੂਸਰੇ ਅੰਧੇਰ ਮਹਾਂਨਾ।ਘੋਰਨ ਪਰ ਘੋਰੇ ਗਿਰੇ ਤਜਿ ਤਜਿ ਕਰਿ 
ਪ੍ਰਾਨਾ । ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਸਮਝ ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਗਜਾਨਾ” ॥ ੨੭ ॥ ਹਾਬਨਿ ਧਰੈ' 
ਤਵੈਗ ਕੋ ਗਿਰਿ ਖੇਤ ਮੜਾਰੀ । ਕਿਤਿਕ ਤੁਰੈਗ ਨਚਾਵਤੇ ਹੁਇ ਚਮੂੰ 
ਅਗਾਰੀ । ਸੱਯਦ ਮੁਗ਼ਲ ਪਠਾਨ ਗਨ ਉਮਡੈਤਿ ਰੁਹੇਲੇ । ਤੀਰਨ ਤੋਮਰ 

- ਤਬਰ ਕੋ ਤਰਵਾਰਨ ਮੇਲੇ ॥ ੩੮ ॥ ਹਯ ਭਜਾਇ ਕਰਿ .ਐੱਗੂ ਹਰੈ ਤਜਿ 
ਹਤਹਿੰਨਂਤੁਵੈਗੈਂ” । ਘਨੋ ਘੁਮੰਡ ਪ੍ਰਚੇਡ ਭਾ ਭਟ ਭੇ ਰਨ ਭੈਰੈ। ਮਾਰ ਮਾਰ 
ਲਲਕਾਰ ਕਰਿ ਮਿਲਿ ਆਪਸ ਮਾਂਹੀ। ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਵਧਿ ਅੱਗ 
ਲਰਾਹੀ ॥ ੨੯ ॥ ਸਿਰਖੰਡੀ ੬੮ ॥ ਸਿੰਘ ਕਰੋਧ ਕਰਿ ਸੁੱਟੇ ਜ੍ਰਾਲਾਬੋਨਿ” ਲੈ । 
ਬਹੁਤਨਿ ਕੇ ਸਿਰ ਫੁੱਟੇ ਲਗਿ ਲਗਿ। ਗੋਰੀਆਂ । ਕੈਂਚਿਤ ਕਰ ਪਗ ਟੁੱਟੇ 
ਗਿਰੇ ਪਵੈਗਮਾ”। ਕੈ ਸਉਰ ਹਯ ਸੁੱਟੇ ਭਰ ਡਰ ਸ਼ਬਦ ਤੇ“॥੩੦ ॥ ਮਿਲਿ 
ਗੇ ਦਲ ਸਮੁਦਾਏ ਸੇਲਨਿ ਸਾਂਗ ਤੋਂ । ਤੀਛਨ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਸ਼ੂੰਕਤਿ 
ਮਾਰਤੇ।ਤੋਮਰ ਹਾਥ ਭੁਮਾਏ ਸਨਮੁਖ ਧਾਂਵਦੇ। ਸ਼ੱਤ੍ਨ ਦੇਹਿ ਧਸਾਏ ਬਰਮੀ 
'ਸਰਪ ਜਿਉ'॥੩੧॥ ਬਰਛੀ ਅਰੁ ਤਰਵਾਰੀ' ਭੜਬੂ ਮੱਚਿਆ। ਲੋਹੂ ਨਾਲ 
ਪਖਾਫ਼ੀ ਚਮਕਤਿ ਲਾਲ ਹ੍ਰੈ। ਜਨੁ ਸੂਹੀ ਧਰਿ ਸਾਰੀ ਜੋਗਣ ਦਾਰੁਰਾ= 1 
ਚਰਿਬੇ ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਜਮ ਕੀ ਜੀਹ ਕੌ? ॥੩੨ । ਤੋਪੈ' ਦੂਰ ਪਿਛਾਰੀਂ ਤਜਿ 
ਕੈ ਅੱਗ ਹ੍ਰੈਂ । ਲਸ਼ਕਰ ਆਇ ਅਗਾਰੀ ਸੈਘਰ ਰੱਚਿਆ । ਤੁਪਕ ਸੈਬੂਹ 
ਸੈਭਾਰੀਂ ਤੜਭੜ ਮਚ ਰਹੀ।ਤਕ ਤਕ ਗੁਲਕਾਂ ਮਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਉਠੰਤਿ ਬਡ 
॥੩੩॥ਉੱਠੇ ਗਜ ਛਕਾਰੇ ਗੋਰੀ ਠੋਕਤੇ੧ਧੁਖੇ ਪਲੇ ਭਾਰੇਤੌੜੇ ਡਾਂਭਤੇ। 
ਦਸਤਰਵਾਂ ਕਰ ਧਾਰੇ ਛੋਰੇ ਤਾਕਿ ਕੈ।ਬਹੁਰ ੧ ਬਰੂਦਹਿਂ ਡਾਰੇ ਤੂਰਨ ਤਯਾਰ 
ਹਿਤ ॥੩੪।। ਨਰਾਜ ੬੮ ॥ ਗੁਰੂ ਗੁਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲੈਦ ਹੇਲ ਡਾਰਿਓਂ । 

_ ਸਮੂਹਸਿੰਘ ਮੈਗ ਲੈ ਤੁਵੈਗ ਕੋ ਮੈਭਾਰਿਓ।ਬਿਰੁੱਧ ਜੁੱਧ ਸੁੱਧ ਤੇਸੁਕੁੱਧ ਹੋਇ 
ਆਇਓ"ਐਕਠੋਰ ਧਾਰਿ ਚਾਂ੫ ਕੌ ਤੁਰੇਗ ਕੋ ਧਵਾਇਓ ॥੩੫॥ ਸਮੂੰਹ ਬਾਨ 
੫ਮੇਂਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਅਗਕਾਨੀ ਹੋ ਗਏ , “ਬੈਦਕਾਂ ਚਲਾਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ । । ਕੋਲਦਕੰ । 

ਬ&ੜਿਆੰ ਤੋਂ ਤਿੱਗੇ। ਲਲਕਾਰਿਆੰ ਤੋ ਤੋਂ ਡਰ ਭਰਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਅਸਵਾਰ ਸੁੱਟੇ।੬ਮਾਨੋ' ! ਹੇ 
ਠੈਗ ਦੀ ਸਾੜ੍ਹੀ ਜੋਗਣਾਂ ਨੇ ਨੇ ਲਈ ਹੈ । “ਯਾ ਜਮ(ਕਾਲ)ਦੀ ਜੀਭ ਹੋਕੇ ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਦੱਬਦੀ ਹੈ। 
'ਦੰਤਰਿਕ) ਗਂਗੇ 2ੋਏ । €(ਬੈਦੂਕਾਂ | ਵਿਚ ਫਿਰਨ ਵਾਲ) ਗਜਾਂ ਦੀ ਛਣਕਾਰ ਗੋਲੀ ਠੋਕਦਿਆਂ 
ਉੱਠਦੀ ਹੈ । ਮਿ - ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਜੁੱਧ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੋਧ ਚੜ ਆਇਆ ਨ 
ਕ਼ੌਧ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕੈਮ ਲਈ ਆਵੇ । ( ਅ) ਜੁੱਧ ਵਿਚ (ਸ਼ 
(ਵਿ ਰੁੱਧ) ਬਹੁਤ ਅੜਨ ਦੀ (ਸੁਧ=) ਖਬਰ ਪਾਕੇ ਕਰੋਧ ਆ ਗਿਅ। ਕੀ 



ਸੂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ । ( ੫੭੮੨) ਰੁਤ ੬ । ਅਸੂ ੧੨ 

ਤਾਨ ਤਾਨਿ ਤਾਨ ਤੇ" ਪ੍ਰਰੇ ਵਜਾ ਵਗ ਤੁਰੈਗ ਬੀਰ ਭੂਮ ਬੀਚ ਡਾ- 
ਰਤੇ।ਬਹੈ ਸਬੇਗ ਬਾਯੁ ਜਜੋਂ ਪੁਰਾਤਨੇ ਤਰੋਵਰਾ। ਉਖਾਰਿ ਮੂਲ ਗੇਰਤੇ ਭਈ 
ਰਲ ਦਿਰ ॥੩੬॥ ਬਿਰ੍ਕੋ ਕਿ ਆਇ ਅੱਗਾਂ ਜੋ ਸੁ ਪਾਨ ਹੀਨ ਹੋਵਤੇ । 

ਭਯਾਨ ਭੂਰ ਭੂਮਿਕਾ;ਭਰੀਂ ਭਰੀਲ ਜੋਵਤੇ'। ਨਹੀਂ' ਜੁ ਨੰਨ ਗੋਚਰਾਂ“ ਬਚੜੋ 
ਸੁਜਿੰਦ ਰਾਖਕੈ।ਇਤੇ ਉਤੇ ਪਲਾਇਰੋ;ਨ ਸਾਮੂਹਾ ਭਿਲਾਖਕੈਝ ॥੩੭॥ ਗਊ 
ਸਮੇਤ ਖਾਲਸੇ ਧਵਾਇ ਜਾਹਿੰ ਜਾਂਹਿ ਕੋ”। ਸੈਘਰਿਕੈ ਸਥਾਰ ਕੀਨ ਕੌ 

ਫਿਕੈ ਨ ਤਾਂਹਿ ਕੋ'। ਲਗੈਤਿ ਬਾਨ ਗੋਰੀਆਂ ਦੁਓਰੀਆਂ ਸੜਾਕਤੇ । 
ਪਲਾਇ ਜਾਇ ਜੀਵਤੇ, ਮਰੇ ਪਰੇ ਤੜਾਕਤ੯ ॥੩੮ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਜੁਗ ਸੂਬੇ 

ਗਿਰਪਤਿ ਮਿਲਿ ਸਾਰੇ 4 ਹੇਰਿ ਚਮੂੰ ਪ੍ਰਤਿ ਗਾਰ ਉਚਾਰੇ' । ਬਡੇ ਜਤਨ ਤੇ 
ਸਨਮੁਖ ਕਰੈਂ । ਕਿਤਿਕ ਪਲਾਵੈਂ, ਕੈਤਿਕ ਮਰੈਂ ॥ ੩੯॥ ਕੌ ਕੌ ਸਿੰਘ 
ਘਾਵ ' ਜੁਤਿ ਹੋਯੋ । ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਖਾਲਸੇ ਜੋਯੋ । ਯੋ ਲਸ਼ਕਰ ਤੁਰਕਨ 

ਕੇ ਵੇਰੇ । ਕੋਚਿਤ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਂਜਤਿ ਡੇ੨॥੪੦॥ਸ਼ੱਤ੍ਰਨਿ ਕੇ ਦਲ ਲਰ ਕਰਿ 
ਹੁੱਟੇ । ਬਹੁਰ ਚੌਂਪ ਤੋ ਸਮੁਖ ਨ ਜੁੱਟੇ।ਸਨੇ ਸਨੋ ਹੈਂ ਕਰਿ ਪੁਰਿ ਓਰੀ। 

ਆਵਤਿ ਪੁੰਜ ਤੁਵੈਗਨ ਛੋਂਰੀ ॥ ੪੧॥ ਰਣ ਮਹਿ ਮਰੇ ਲੋਥ ਉਠਵਾਇ । 
ਘਾਇਲ ਕੋ ਮੈਭਾਠ ਸਭਿ ਥਾਇ । ਆਇ ਦੁਰਗ ਮਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬਰੇ । , 

ਸ਼ਲਖ ਤੁਪਕ ਤੌਪਨਿ ਕੀ ਕਰੇ ॥ ੪੨ ॥ ਦੁਰਜਨ ਰਾਖੇ ਦੂਰ ਹਰਾਇ। ̀  
ਮਾਰੇ ਖੇਤ ਬਿਖੈ ਸਮੁਦਾਇ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਵਤੇ।ਹਰਖ ਖਾਲਜੇ 
ਮਹਿੰ ਭਾ ਅਤੇ"? ॥੪੩॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਖਸ਼ਟਮ ਠੁੱਤੇ “ਜੈਗਾ 
ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨ? ਨਾਮ ਇਕਾਦਸ਼ਮੋ ਅੰਸੂ ॥ ੧੧ ॥ 

੧੨. [ਗਾਤੀ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ । ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜੈਗ] । 
ਦੌਹਗ ॥ ਬੀਭ ਗਯੋ ਬਾਸੁਰ ਸਰਬ ਨਿਸ ਹੋਈ ਜਬਿ ਆਇ । ਗਿਰਪੜਿ 
ਸਭਿ; ਸੂਬੇ ਦੁਉ ਮਿਲੋ ਆਇ ਇਕ ਥਾਂਇ ॥ ੧ ॥ ਲਲਿਤਪਦ ਛੰਦ ॥ 
ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਮਸਲਭ ਲਗੇ ਬਿਚਾਰਨ “ਜਾਇ ਨਹੀਂ ਕਛ ਜਾਨਾ । ਕਲ 

ਤੋਂ ਹੁਝੇ ਗੁਰੂ ਭਟ ਓਟੇ"; ਹਮਰੇ ਖਰੇ “ਦਾਨਾ ॥ ੨॥ ਯਾਂ ਤੇ ਮਰੇ ਹਜ਼ਾ- 
ਰਹੁ ਜੋਧਾ । ਮਿੱਟੀ ਮਾਸ ਰਲਾਈ'ਨਹਿੰ ਮਸਜੀਪ ਨਿਜ ਢੂਕਨ ਦੀਨੇ ਮਾਰ 
ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ । “ਧਰਤੀ ਭਰ ਗਈ । ਵਜੋ ਔਂਗੇ ਆਕੇ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ । 1 ਧਤਕੈਲ ਭੱਜਦੇ 
ਦਿੰਦੇ ਹਨ । “ਭਾਵ ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਏ ਸ.ਹਮਣੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆ੦ । “ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ੪ 

?ਜਿਸ ਜਿਸ ਤਰਫ ਦੌੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਦਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਰੇ । ੯ਤੜੱਕ ਕਰਕੇ (ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ): ਨ 

ਮਰ ਗਏ। "?ਬਹੁਤ। "" ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਓਫ ਵਿਚ ਖੜੇ. ਸਨ।"ੰਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਾਸ ਰਲਾ ਇਤ / 



1੭. 
ਗਿ (੫ | ੩ ਗਾ ੦ ਹੀ 

ਗੇ 
0 | [ ਸ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੭੮੩) .. 

ਮਹਾਨ ਮਚਾਈ ॥੩॥ ਗੁਰ ਭਟ ਬਚੇ; ਮਰੇ ਬਹੁ ਹਮਰੇ;ਜਾਨ ਲੀਨ ਤਬਿ 
ਹੋਤਾ ਆਜ ਲਰੇ ਸਮ ਹ੍ਰੋ ਕਰਿ ਸਾਰੇ ਬਨਿਕੈ ਸਿੰਘ ਸੁਢੇਤਾਂ ॥ ੪॥ ਹਮਰੇ 
ਮਰੇ ਹਜ਼ਾਰਹੁ ਦੀਖਤਿ ਖੇਤ ਮੈਕਰੀਨ” ਹੋਵਾ । ਗੁਰ ਕੌ ਭਟ ਘਾਇਲ ਭਾ 
ਕੋ ਨਹਿੰ, ਮਰਨ ਨ ਰਨ ਮਹਿੰ ਜੋਵਾ! ॥੫॥ ਭੀਮ ਚੈਦ ੨ ਆਦਿਕ ਰਾਜੇ 
ਹਾਥ ਬੈਦਿ ਕਰਿ ਭਾਖੇ।“ਘਾਤ ਲਰਨ ਕੀ ਐਸੀ ਜਾਨਤਿ ਤ੍ਰਾਸ ਨ ਮਨ 
ਮਹਿੰ ਰਾਖੇ ॥/ਏਕ ਬਾਰ ਹੀ ਹੇਲ ਘਾਲਿ ਕਰਿ;ਕਰਤ ਵਾਰ ਮਿਲਿ ਸਾਰੇ। 
ਬੈਧਿ ਟੋਲ; ਕਰਿ ਘਾਤ ਹਫਤਿ ਹੈ”, ਹੋਤ ਨ ਕਿਮ ਨਿਰਵਾਰੇ ॥।੭॥ ਆ੭ 
ਲਰੇ ਘੇਰ ਹਮ- ਲੀਨਸਿ, ਸੈਗ ਵਜੀਦ ਪਠਾਨਾ। ਨੀਠ ਨੀਠ ਕਰਿ 
ਗਮਨਜੋ ਬਚਿ ਕੈ ਰੋਕਯੋ ਵਹਿਰ ਮਦਾਨਾ॥੮॥ਅਬਿ ਤੁਮ ਚਵਹੁ ਨ ਲਰਿਬੇ 
ਕਾਰਨ ਰਾਖਹੁ ਰਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਡੇਰੇ । ਦੇਹੁ ਨ ਕਛੂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨ ਅੰਤਰਿ ਇਸ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਹੁ ਘੇਰੇ ॥੬॥ ਦੁਰਗ ਮਬਾਰ ਖਰਚਿਬੇ ਕਾਰਨ ਜਮਾ ਨ ਵਸਤੂ 
ਕਾਈ। ਘ੍ਰਿੱਤ ਸਨੋਹ ਅੰਨ ਬਹੁ ਨਾਹਿਨ ਨਹਿ ਬਰੂਦ ਸਮੁਦਾਈ ॥੧੦ ॥ 
ਗੁਲਕਾਂ ਆਦਿ ਵਸਤਰ ਵਥੁ ਸਗਰੀ ਪਾਇ ਨ ਜਥਿ; ਨਿਕਸੈ ਹੈਂ । ਪੁਰਿ 
ਗ੍ਰਾਮਨਿ ਤੇ ਮਨਹਿ ਕਰਹੁ ਸਭਿ'; ਕੋਇ ਨ ਕਿਨਟੂੰ ਦੈਹੈ ॥ ੧੧॥ ਦਿਨ 
ਅਲਪਨਿ ਮਹਿ ਹੁਇ ਲਚਾਰ ਬਹੁ ਮਿਲਹਿ ਗੁਰੂ ਤਬਿ ਆਪੇ।ਜਿਮ ਬਾਂਛਹੁ 
ਤਿਮ ਕਰਹੁ ਤਬਿ ਮਿਲਿ ਤੁਮਰੋ ਮਹਿਦ ਪ੍ਰਤਾ੫॥੧੨॥ਸਗਰੇ ਮੁਲਖਨ 
ਕੇ ਤੁਮ ਮਾਲਿਕ ਕੌਨ ਅਰੈ ਬਲਧਾਰੀ । ਮਹਾਂ ਮਵਾਸੀ ਜ਼ੇਰ ਕਰੇ ਸਭਿ 
ਕਯਾ ਗੁਰ ਬਾਂਤ ਬਿਚਾਰੀ£ ॥ ੧੩॥ ਇਮ ਗਿਰਪਤਿਨਿ ਭਨਜੋ ਸੁਨਿ 
ਦੋਨਹੁੰ ਰਿਦੇ ਮਹਿਦ ਬਿਸਮਾਏ । ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪਵੈਤ ਮਨ ਜਾਨਜੋਂ, ਚਲੀ 
ਸੁਮਤਿ ਨਹਿ ਕਾਏ ॥੧੪॥ ਸੁਪਤ ਜਥਾ ਸੁਖ ਤਉ ਤਾਸ ਕਰਿ-ਗੁਰ ਕੇ 
ਬੀਰ ਨ ਆਵਹਿੰ-ਲਾਖਹੁੰ ਲਸ਼ਕਰ ਜਾਗਤਿ ਆਧੈ;ਪਰਿ ਆਧੇ ਸੂਪਤਾਵੈ' 
॥ ੧੫॥ ਇਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਿ ਖਾਨਿ ਪਾਨ ਕੋ ਸਭਿ ਕੀ ਸੁਰਤ ਸੈਭਾਰੀ । 
ਸਾਲਪੱਤੁ ਵੇ ਘਾਇਲ ਸਭਿ ਕੋ ਛਦ? ਕੀ ਪੀਰ ਨਿਵਾਰੀ॥ ੧੬॥ ਜੋ ਮਰਿ 
ਗਏ ਕਰੇ ਰੋ ਸੁਸਕਾਂਰਨਿ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਕੋ ਦੈ ਕੈ। ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ 
ਲੋਕਹਿੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਖ੍ਰੋ ਕੋ ॥ ੧੭॥ ਸੁਪਤਿ ਜਥਾ ਸੁਖ ਰਾਤਿ 

“ਤਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕੇ ਦਾ) ਕਾਰਨ ਕਿਲੇ ਦੀ ਓਣ ਜਾਣ ਲਈਸੀ। “ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ।ਬਟੋਲੈ ਬੈਨ੍ਹਕੇ 
ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਿਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਏਵਜ਼ੀਰਖਾਂ ਪਠਾਣ ਸਾਂੇ ਨਾਲ ਸੀ ।'ਸਭ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ 
ਦਿਓ£ਵਿਚਾਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਗਲ ਹੈ? (ਅ) ਗੁਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੀਹ ਵਿਚਾਰਨੀਹੋਈ। 'ਜ਼ਖਮਾਂਦ। 



ਰੀ ਗਰ ਪਾਪ ਸੂਰਜ। (੫੭੮੪) ___ ਰ8੬। ੧੧... 

ਬਿਤਾਈ ਉਠਿ ਕਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੈਲੋਂ । ਗੁਰਬਾਨੀ ਕੋ ਪਠਹਿ
 ਖਾਲਸਾ ਨਾਂਮ 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੈ ਲੋ॥੨੮॥ਆਸਾਵਾਰ ਰਬਾਬੀ ਗਾਵੈ ਸੁਨਹਿਂ ਏਕ ਮਨ ਹੋਏ । 

ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨ ਠਾਨਿ ਕਰਿ ਸਗਰੇ ਰਿਸ ਤੇ ਤੁਰਕਨ
ਿ ਜੋਏ ॥ ੧੯॥ ਹੁਕਮ 

ਗੁਰੂ ਕੀਨੋ ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੋ “ਨਿਜ ਮੁਰਚੇ ਸਵਧਾਨਾ । ਅੱਗ ਜਾਇ ਨ੍ਜ਼ਿੰ 

ਆਯੁਧ ਖਾਵਹੁ ਥਿਰੇ ਰਹਹੁ ਨਿਜ ਬਾਨਾ॥੨੦॥ਮਾਨਿ ਹੁਕਮਿ ਕੋ 

ਖਾਲਸਾ ਜ੍ਰਾਲਾਬਮਨੀ ਛੋਰੇਂ । ਤੁਰਕ ਪਹਾਰੀ ਉਠੇ ਪ੍ਰਤਿ ਪਿਖਿ ਜਗਤ 

ਜੂਠ ਮੁਖ ਜੋਰੈਂ” ॥ ੨੨॥ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੈਬੈਧੀ ਹੁਤੇ ਜੁ ਨੌਰੇ ਢਾਹ ਕਰੇ 

ਦਵਨਾਏ । ਰਹੇ ਸ਼ੇਖ ਗੋਮਾਇੀ ਗੀਧ ਗਨ ਸਭਿ ਕੋ ਆਮਿਖ ਖਾਏ॥੨੨॥ 

ਕਾਕ ਕੈਕ ਚਾਵੈਡਾ£ ਚੀਂਕਤਿ ਹਯ ਨਰ ਮਾਸ ਅਹਾਰਾ” । ਬ੍ਰਿੰਦ ਕ੍ਰਮਾਵੈਂ 

ਉਡ ਅਕਾਸ਼ ਮਹਿ ਕੇਤਿਕ ਭੂਮਿ ਮਝਾਰਾਂ ॥੨੩॥ਜਿਤਿਕ ਅਨੰਦਪੁਰਿ ਕੇ 

ਮਗ ਪਹੁੰਚਨਿ ਸਭਿ ਰੋਕੇ ਚਹੂੰ ਓਰੇ । ਡੋਰੇ ਕਰੇ ਅਨੰਕ ਜੂਬਪਤ
ਿ“ ਘੇਰਯੋ 

ਕੈ ਕਰਿ ਘੋਰੇਓ ॥ ੨੪ ॥ ਨਿਕਟ ਨ ਢੂਕੇ ਲਰਿਬੇ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕਰਿ 

ਵੇਗਜਬਾ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਡਰ ਕਰਿ ਰੁਕਤੇ ਗਨ ਗਜਰਾਜ'ਬਡੇਰੇ॥੨੫॥ਦਿਵੁ
ਸ 

ਢਰਜੋ ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਵਿਕਾਦੋਨਹੁ'ਢਿਗ ਮੰਗਵਾਏ।ਸੇਵਕ ਲੋ
 ਚਾਮੀ 

ਕਰ ਸੈਪਟ9 ਸਾਰ ਅਵੀਮੈਂ'” ਲਯਾਏ ॥ ੨੬॥ ਲਘੁਏਲਾ”' ਗਨਗਿਰੀ 

ਬਵਾਮਹਿੱ” ਬਿਜੀਆ ਜੁਤਿ ਸਰਦਾਈ । ਭਰਜੋ ਕਟੋਰਾ ਦਿਯੋ ਗੁਰੂ ਕਰ- 

ਪਾਨ ਕੀਨਿ ਸਮੁਦਾਈ॥੨੭॥ਮਾਵਾ ਪੁਨ ਅਵੀਮ ਕੋ ਖਾਯੋ ਪੁਨ ਬਿਜੀਆਂ 

ਲਘੁ ਪਾਠਾਂ । ਚਵਿ ਤੁਰੇਗ ਪਰ ਗਮਨੰ ਜੌਜਹਿ ਢਿਰ ਆਏ ਤਿਸ ਬਾਨਾਂ 

॥੨੮॥ ਥਾਨ ਉਤੰਗ ਅਨੰਦਪੁਰਿ ਜਿਹਠਾਂ ਹੈ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਿ ਜੋਈ। ਤਿਸ 

ਹੀ ਦਿਸ਼ ਮਹਿ ਕੋਸ ਅਵਾਈ ਸੂਬੇ ਉਤਰੇ ਦੋਈ ॥ ੨੯॥ ਤੈਬੂ ਸ਼ਮਿਯਾਨ 

ਬਹੁ ਤਾਨੌ ਦੂਰ ਦੂਰ ਲਗਿ ਹੇਰੇ । ਅਨਿਕ ਬਰਣ ਕੇ ਸ਼ਕਾਮ ਲਾਲ ਗਨ 

ਲਾਗੇ ਜੇਤ ਬਡੇਰੇ ॥ ੩੦ ॥ ਥਾਨ ਥਾਨ =ੌਡੇ ਬਡ ਗਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਰਣ 

ਕੋ ਸੇਈ । ਬੈਠਿ ਊਚ ਬਲ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਲੋਕਤਿ ਲਸ਼ਕਰ ਸ਼ੱਤਨਿ ਜੋਈ ॥ 

੩੧॥ ਬੈਠੇ ਲਗੇ ਸੁਚੇਤਾ ਕਰਨੇ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ ਸ਼ਨਾਨੇ । ਬੋਂਸਤੁ ਪਹਿਰ 

ਕਰਿ ਬਿਰਤਾਂ ਕੀਨੀ ਆਇ ਸਿੰਘ ਤਿਸ ਥਾਨੌ ॥ ੩੨॥ ਲਗਜੋ ਦਿਵਾਨ 

ਕਹੂਕੇ ਨਾਲ ਲੂੰਹ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।ਰਿੱਦੜ("ੰਗਿੱਧ। “ਖਾਣੈ। ' ਨਾਪਤੀਆੰ ਨੇ। ੬ਬ੍ਹੁਤਤੇ ਕਰਕੇਂ। 

੭ਵਂਟ ਹਾਬੀ। ਦੱਫੀਮ ? £ਖ। ੯?ਨ ਦੀ ਡੱਬੀ, “ਪੱਕੀ ਅਫੀਮ।ਅਸਲੀ ਅਵੀਮ। ੧੧ਫਟੀਆਂ 

ਲਾਚ ਆਂ/ਬਦਾਮਾਂ.ਦੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ। ”ਦੇ£ ਦੂਤ ੨ ਅੰ ੪੪ ਅੰਕ ੨੦ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਦੂਕ। 



ਸ਼੍ਰ. ਰੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ ' _ ( ੫੭੮੫) ਰਿਤੁ ੬ 
ਖਾਲਸੇ ਕੋਰਾ ਬਸਤ੍ਰ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਤਨ ਸਾਜੇ । ਜਾਮ ਦਿਵਸ ਤੇ 

_ਸੈਗ ਲੀਨ ਸਭਿ ਰਾਂਜੇ ॥ ੩੩ ॥ ਥੋਰੇ ਨਰ ਲੋ ਸੈਗ ਸੁ ਗਮਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ 
ਅਨੰਦ ਪੁਰਿ ਓਰੀ । ਚਲਤਿ ਚਲਤਿ ਕੁਛ ਨਿਕਟ ਪਹੁਚੇ ਭੀਮ. ਚੋਦ 
ਗ੍ਰ ਜੋਰੀ" ॥੩੪॥ ਜ਼ੇਰਦਸਤਾ ਅਰੁ ਖਾਂ ਵਜੀਦ ਪਿਖਿ ਬੋਲੋ ਰਾਜਨਿ 
ਸੈਗਾ । “ਸਗਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਲਗਾਇ ਬਿਲੋਕਹ ਬਹੁ ਨਰ ਥਾਨ ਉਤੰਗਾਂ”_ 
॥ ੩੫॥ ਦੂਰਬੀਨ ਪੁਨ ਲਾਇ ਨਿਹਾਰੇ ਤੁਰਕਨਿ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾ । “ਇਹ 
ਕੌ ਹੈ ਬਿਰਿਓਂ ਮੰਚ ਉਪਰ ਢਿਗ ਲਗਿ ਸਭਾ ਉਦਾਰਾ ॥੩੬॥ ਬਾਰੰਬਾਰ 
ਚਮਰ ਕੌ ਵੋਰਤਿ ਸੂਰਜ ਮੁਖੀ ਅਗਾਰੀ । ਜ਼ੇਵਰ ਜਰੇ ਜਵਾਹਰ ਜ਼ਾਹਰ 
ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਕਾਰੀ॥੩੭॥ ਸੀਸ ਪਾਗ ਪਰ ਜਿਗਾ ਮਨੋਹਰ ਕਲਗ਼ੀ 
ਝੁਲਤਿ ਉਤੈਰੀ । ਧਨੁਖ ਧਰੇ; ਦਰ ਤਰਕਸ਼ ਆਗੇ ਪੂਰਨ ਸੈਗ ਖਤੈਰੀ' 
॥੩੮॥ਖੜਗ ਗਾਤਰੇ ਬਿਰਯੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤਿ ਮਹਿਦ ਮਜਾਜ ਉਚੇਰੇ ਸ਼ਾਹਨ- 
ਸ਼ਾਹੁ ਮਨਹੁ ਕੋ ਬੈਠਜੋ ਬੈਦਹਿੰ ਚਰਨ ਘਨੋਰੇ ॥੩੯॥ ਸਿੰਘ ਸੈਂਕਰੇ ਮੈਗ 
ਅਲਬਾਲਤਿ ਸਭਾ ਬਿਸਾਲ ਲਗਾਈ । ਸਨਧਬੱਧ ਸਭਿ ਸੇਲੋਂ ਸਾਂਗਨ 
ਖੜਗ ਤੁਪਕ ਸਮੁਦਾਈ ॥ ੪੦ ॥ ਗੁਰ ਕੋ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਧੌਂ ਪੁੱਤ 
ਤਿਨ ਕੇਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪ ਕਿਲੋ ਇਹ ਦਿਪਹਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਚੇਰਾਂ 
॥ ੪੧॥ ਭੋ ਅਚਲੋ' | ਚਿਨਾਰੀ ਕਰਿਯਹੁ ਨੀਕੇ ਮੋਹਿ ਬਤਾਵਹੁ । ਕੌਨ 
ਅਹੈ ਇਤ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠਯੋ ਸਕਲ ਭੇਦ ਸਮੁਝਾਵਹ!॥ ੪੨॥ ਭੀਮ ਚੈਦ 
ਸੁਨਿਕੈ ਕਰ ਬੈਦੇ ਭਲੋ ਪਛਾਨਿ ਬਖਾਨਾ । ਪੰਏਹੀ ਰਾਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਹਿ 
ਮੂਲ ਸਭਿ ਕੀਨੇ ਜੈਗ ਮਹਾਂਨਾ॥ ੪੩॥ ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਲਰਜੋ ਬਿਜਯ ਕੌ 
ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਮਨਹੁ ਵਸਤੁ ਇਸ ਕੇਰੀਂ“। ਕਬਹੁੰ ਸ਼ੱਤ ਕੋ ਦੀਨਸਿ ਨਾਂਹਿਨ£, 
ਸੈਲਨਿ ਚਮੂੰ ਨਿਬੇਰੀ ॥੪੪॥ ਆਦਿ ਕੇਸਰੀ ਚੈਦੋਂ ਸੈਘਰੇ ਧਨ ਬਿੱਦ੍ੜਾ 
ਮੈਂ ਭਾਰੀ। ਪੈਂਡਖਾਨ ਬਡ ਤੀਰਮਦਾਜੈ ਇਕ ਸਰ ਤੇ ਲਿਯ ਮਾਰੀ॥੪੫॥ 
ਮਰੇ ਬਿਲੋਕਹੁ ਲਰੇ ਪਿਛਾਰੀ ਤੀਰਨਿ ਸੈਗ ਪਰੋਏ”। ਪਰਹਿ ਪਾਰ, ਨਹਿੰ 
ਥਿਰਹਿੰ ਦੇਹਿ ਮਹਿ, ਬਿਸਮਤਿ ਹ੍ਰੈ ਹੈ ਜੋਏ ॥੪੬॥ ਪਾਛੇ ਪਾਵ ਨ-ਘਾਲੜੋ 
ਕਬਿਹੂ ਬਲ ਕਰਿ ਕਰਿ ਪਚਹਾਰੇ । ਦਲ ਸਕੇਲਿ ਬਹੁ ਕਰੀ ਸੂਰਤਾ 
“ਹਥ ਜੋੜਕੇ । “ਉਦੇ ਥਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਟੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ । “ਤੀਰ ਨਾਲ । ₹ਬੜੀ ਮਜਾਜ ਉੱਚੀ ਹੈ 
ਭਾਵ ਆਨਬਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ । (ਜੋ ਟੁਪੀ) ਵਸਤੁ ਮਾਨੋ ਇਸੇ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। “ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ 
(ਬਿਜੈ) । “(ਅਰ ਜੋ) ਪਿਛੇ ਰੇ ਲੜੇ ਹਨ (ਤੁਸਾਡੇ) ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਰੇ ਹਨ (ਕੀਣੂੰ) ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤੇ 
ਹਨ। “ਕਵੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰਦਸਤ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੭੮੬ ) _ ਰਿਤੁ ੬। ਅੱਸੂ ੧੩. 

ਫਰਯੋ ਨ ਕਿਮ ਹੀ ਟਾਰ॥੪੭॥ਪ੍ਰਥਮ ਕਥਾ ਮੈਂ' ਸੁਨੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਭਯੋ ਸੁ 
ਅਤਿਰਬਿ ਜੋਧਾ। ਥੋਰੇ ਘਨੇ ਸ਼ੱਤ ਨਹਿ ਗਿਨਤੋ ਲਰਿ ਮਾਰਹਿ ਧਰਿ ਕ੍ਰੋਧਾ 
॥੪੮॥ਰਾਮਚੇਦ ਅਤਿਰਬੀ ਭਏ ਹੈ' ਸੋ ਸੁਨਿਬੇ ਮਹਿ ਆਏ। ਤਿਨ ਸਮ 
ਪਿਖਕੋ ਬਿਲੋਚਨ ਤੇ ਇਹ ਹਨੈ ਲਰਤਿ ਸਮੁਦਾਏ॥ ੪੯ ॥ ਤੁਮ ਸਮਜ਼ਬ 
ਹੋ ਜਗ ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਗਹਹੁ ਕਿ ਮਾਰਨ ਕੀਜੈ। ਗਿਰ ਰਾਜੇ ਦਲ ਪ੍ਰਜਾ 
ਸਹਿਤ ਸਭਿ ਹਾਰ ਪਰੇ ਲਖਿ ਲੀਜੈ ॥ ੫੦॥ ਹੁਇ ਲਚਾਰ ਹਮ ਹਜ਼ਰਤ 
ਕੇ ਢਿਗ ਪਹੁੰਚੇ ਦੱਖਣ ਜਾਈ । ਤੁਮ ਸਮੇਤ ਲਸ਼ਕਰ ਬਹੁ ਆਨਜੋਂ' ਦੈ ̀ 
ਕਰਿ ਚੁਕੇ ਲੁਰਾਈ” ॥ ੫੧॥ ਇਮ ਸੁਨਿਕੈ ਬਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰਾ ਸੂਬੇ 
ਕੁੱਧਤਿਦੋਈ/ਦੇਖਿਨਿਪਤ!ਤੁੜਆਰੈਅਬਿਹਮਗਹੈਂ ਕਿ ਮਾਰੈਂ ਸੋਈ॥॥੫੨॥ 
ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਖਸਟਮ ਰੁਤੇ'ਜੈਗ”ਪ੍ਰਮਿਗ ਬਰਨਟੈ ਨਾਮ ੧ਦਸ਼ਮੋ 
ਅੰਸੂ ॥ ੧੨॥ ੧੩, [ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ]। 
ਦੋਹਰਾ॥ਅਵਲੋਕੈ ਦਿ ਕੋਧ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਹਿ ਬਾਤ।(ਸਨਿ ਬਜੀਵਖਾਂ 
ਅਬਿ ਇਹਾਂ ਬੈਠੇ ਕਰੀਅਹਿ ਘਾਤ ॥ ੧॥ ਲਲਿਤਪਦ ਫੰਦ ॥ ਅਣਨਪ ਬਿਸਾਲ 

ਤੋਪ ਗਨ ਆਨਹੁਂ ਏਕ ਬਾਰ ਦਿਹੁ ਛੋਰੀ।ਸ਼ਿਸਤ ਲਗਾਇ ਹਤੋਂ' ਮੈਂ ਆਪੇ 
ਤਜਿ ਗੋਰਾ ਗੁਰ ਓਰੀ! ॥ ੨॥ ਹਕਮ ਦੀਨ ਤਤਕਾਲ ਮੰਗਾਈ ਲਸ਼ਕਰ 
ਸਾਂਹਿ ਜੁ ਠਾਂਢੀ । ਸੁਭਣ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਜੋਰੀ ਹੇਰਨ ਕੌ ਰੁਚਿ 
ਬਾਵੀ ॥੩॥ ਬ੍ਰਿਖਿਭ ਤਰੈਗਨਿ ਐੱਚਨ ਕਰਿ ਕੈ ਅਰੁ ਮਾਨਵਸਮੁਦਾਈ । 
ਬਲ ਤੇ ਪੇਲ ਧਕੇਲਤਿ ਲਯਾਏ ਨਹੀ' ਬਿਲੰਬ ਲਗਾਈ ॥੪॥ ਕਰੀ ਬਰੋ- 
ਬਰ ਬਿਰ ਇਕ ਬੇਰੀ ਗਜ ਤੋਂ ਉਤਰਜੋ ਸੂਬ।ਉਜ਼ਨੀਜ਼ ਤੋਪਨ ਮੁਖ ਕਰਿ 
ਕੈ ਤਕੈਸ਼ਿਸਤ ਹਇ ਕੂਬਾਂ॥੫॥ਸਰਬ ਸਭਾ ਕੌ ਅਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਤਾਕਿ 
ਤਾਕਿ ਬਿਧਿ ਨੀਕੀ। ਥੈਂਲੀ ਭਰਿ ਬਰੂਦ ਅਰੁ ਗੋਤਾ ਕਰਿ ਕਰਿ ਮਤਿ ਨਿਜ 
ਹੀ ਕੀ ॥੬॥ ਉਤ ਸਿੰਘਨ ਗਤਿ ਇਨ ਕੀ ਪਿਖਿ ਕਰਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤੋਪ ਅਨ- 
ਮਾਠੰ੧ 1 “ਮਹਾਰਾਜ ਅਵਿਲੋਕਹੁ ਉਤ ਕੌ ਨੀਚਨ ਦਰਮਤਿ ਠਾਨੀ॥੭॥ 
ਖਰੇ ਮਤੋਗ ਤੁਰੈਗਮ ਪੁੰਜੈ ਮਾਨਵ ਜਾਹਿ ਸਮੁਦਾਏ। ਤਹਾਂ ਤੋਪ ਗਨ 
ਲਕਾਵਨ ਕੀਨੀ ਹਮ ਹੋਰੀ ਦਿਗ ਲਾਏ॥੮॥ਅਸ ਨਹਿ ਹੋਇਆਇ ਗਨ 
ਗੋਰ ਲਗਹਹਿਂ ਦਿਵਾਨ ਮਖ਼ਾਰੇ । ਅੰਗ ਭੋਗ ਕਰਿ ਪ੍ਰਾਨ ਬਿਨਾਸ/ਹਿ ਔਚਕ 

“ਦੇ ਲੜਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹੋ । “ਕੁੱਬਾ ਹੋਕੇ । ̀੧ਮਨੁਮਾਨ ਕਰ ਲਿਆਂ ਕਿ ਤੋਪਾਂ 
ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਹਨ । 



_ ਮ ੧੪ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੭੮੭) ਹੋਤੇ ੬ । ਅੰ: ੧੩, 

ਗਜ਼ਬ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ॥੯॥ ਸਨਮੁਖਿ ਤੋਂ ਉਠਿ ਦਿਸ਼ਾ ਦੂਸਰੀ ਬਿਰਹੁ ਲਗਾਇ 
ਦਿਵਾਨਾ । ਤੁਰਕ ਸ਼ੱਤ ਕੋ ਕਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦੁਸ਼ਟ ਸੁ ੧ ਬੋਈਮਾਨਾ॥੧੦॥ਜਬਿ 
ਨਿਰਮੋਹ ਆਪ ਪ੍ਰਭੁ ̀ ਉਤਰੇ ਰਾਜਨਿ ਦਗ਼ਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਤੋਪ ਸਮੁਖ ਕਰਿ 
ਤਾਕਿ ਸ਼ਿਸਤ ਕੋ ਗੋਰਾ ਔਚਕ ਮਾਰਾ ॥ ੧੧॥ ਤੈਸੀ ਬਿਧਿ ਇਨਕੀ ਅਬਿ 
ਦੀਖਤਿ ਰਚਜੋ ਪਾਪ ਮਤਿ ਪਾਪੀ । ਬਿਨਾ ਜੈਗ ਤੇ ਮਾਰਨ ਚਾਹਤਿ ਮੰਦ 
ਮਹਿਦ ਸੇਤਾਪੀ ॥ ੧੨॥ ਆਛੀ ਬਾਤ ਦਾਸਿ ਕਰਿ ਬਿਨਤੀ ਜੈਸੀ ਬਿਥਿ 
ਲਖਿ ਪਾਈਂ'। ਆਗੇ ਜਿਮ ਰਾਵਰਿ ਹੁਇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਹੁ ਜਥਾ ਮਨਭਾਈਂ॥। 
੧੩॥ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਬੋਲੋ “ਸੁਨਹੁ ਖਾਲਸਾ ਪੜਾਰੇ | ਕਾਲ- 
ਕੋਚ ਤਨ ਪਹਿਰਨ ਕੀਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕੌਚ ਉਰਧਾਰੇ” ॥੧੪॥ ਜਿਸ ਤੇ ਸੇਲ 
ਸਾਂਗ; ਸਰ, ਸ਼ਕਤੀ, ਤੋਮਰ, ਗੋਰੀ, ਗੋਰਾਕੋਟਕ ਦੁਸ਼ਟ ਅਨੰਕ ਜਤਨ 
ਤੇ ਮਾਰਹਿੰ ਜੇ ਹਮ ਓਰਾ ॥੧੫॥ ਏਕ ਨ ਲਾਗ। ਸਕਹਿ ਭਨ ਹਮਰੇ ਸਭਿ 
ਉਪਾਇ ਨਿਵਲਾਵੈਂ। ਮਹਾਂ ਕਾਲ ਕਾਲੀ ਰਖਵਾਰੀ ਦੇ ਕਰ ਹਾਬ ਬਚਾਵੈਂ 
॥ ੧੬ ॥ ਸਰਬ ਲੋਹ” ਕੀ ਰੱਛਾ ਹਮ ਕ ਊਠਤਿ ਬੈਠਤਿ ਚਾਲੇ । ਪੇਸ਼ ਨ 
ਜਾਇ ਮਲੇਛਨਿ ਕੋ ਕੁਛ ਕਰਤਿ ਉਪਾਇ ਬਿਸਾਲੋ॥ ੧੭ ॥ ਇਤਨੀ 
ਕਹਤਿ ਹੁਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਛੁਟੀ ਤੋਪ ਸਮੁਦਾਈ/ਗਾਜ ਗਾਜ ਕਰਿ ਬਾਰ 
ਬਾਰ ਜਨੁ ਗਿਰੀ ਸੁ ਗਿਰ ਪਰ ਆਈ ॥ ੧੮॥ ਅੰਧ ਧੁੰਧ ਇਕ ਬਾਰ ਭਯੋ 
ਤਬਿ ਉਠਜੋ ਧੂੰਮ ਨਭ ਛਾਯੋ । ਖਰੇ ਤੁਰੈਗ ਮਤੌਗ ਨ ਦੀਖਤਿ ਨਿਕਟ 
ਸਥਾਨ ਹਿਲਾਯੋ ॥ ੧੯ ॥ ਪ੍ਰਤਿ ਧੁਨਿ ਉਠੀ ਸੈਲ ਅਰੜਾਏ ਸ਼ਬਦ ਸਹੈ' 
ਨਹ ਸ਼੍ਰੋਨਾ' । ਕੜਕੈਂ' ਤੋਪਾਂ ਬਲ ਬਰੂਦ ਤੇ ਆਗੈ ਅਟਕਹਿ ਕੌਨਾ॥੨੦॥ 
ਸਗਰੇ ਗੋਰੇ ਗਿਰ ਕੇ ਸਿਰ, ਤੇ“ ਊਚੇ ਨਭ ਕੋ ਜਾਈ । ਬਿਰਯੋ ਦਿਵਾਨ 
'ਜਿਸਤਟਰਾਂ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਜਾਣ ਪਾਈ ਹੈ ਦਾਸ ਨੇ ਏਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । “(ਅਸੀ)ਤਨ ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਲ 
ਕਵਚ ਪਹਿਰੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਦਹਮ ਕਵਚ ਧਾਰੀ ਹੈ। [ਕਾਲ ਕਵਚ=ਕਾਠ ਰੂਪੀ ਮੈਜੋਅ । 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ #ਘਾਰ!ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਲ, ਮਹਾਂ ਕਾਲ । ਉਸੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ 
ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ । 'ਦੁਭੀ ਰਹੀ ਸ੍ਰ 
ਪ੍ਰ੍ਭੁ ਚਰਨਨ ਮਹਿ! ਇਹ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਹੈ । ਲ੍ਹਮ ਵਿਚ ਸੁਰਤ ਧਾਰਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ 
ਹੈ ਯਥਾ:-“ਰਾਮ ਕਵਚੁ ਦਾਸ ਕ। _ ਮੈਨਾ ॥ ਦੂਤ ਦੁਸਫ ਤਿਸੁ ਪੋਹਤਿ ਨਾਹਿ । ਕਿਉਂਕਿ 
ਅਗਲੀਆਂ = ਕਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਂਕਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਬ ਲੋਹ=ਅਕਾਲ 
ਪੁਰਖ ਦੀ ਰੱਖਕਾ ਸਾਨੂੰ ਉਠਦਿਆਂ ਬੇਠਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ] । ੧ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ । ਬਿਜਲੀ 
ਵਾਂਬ ਗੱਜਕੇ । “ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰੀ । ੬ਪਹਾੜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋ' । ਮਂਘਾ:=ਸੈਢ । 



ਸ਼੍ਰ] ਗੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਚ% । (੫੭੮੮ ) ਰਿਤੁ ੬ । ਨੱਸੂ ੧੩. 

ਸਕਲ ਬਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਭੁ ਕਿਹ ਕੋ ਛੁਹਨ ਨ ਪਾਈ ॥ ੨੧॥ ਊਪਰ ਮੁਖ 

ਕਰਿ ਦੇਖਤਿ ਹੈਂ ਸਿੰਘ,ਸ਼ੂਕਤਿ ਜਾਹਿ ਅਕਾਸ਼। ਪਰੈ ਸਿਵਰ ਜੇ ਤੁਰਕਨਿ 

ਘਾਲੇ ਤਿਨ ਕੋ ਕਰਤਿ ਬਿਨਾਸ਼ਾ'॥੨੨॥ਸੁਭਟਾੱਪਵੈਗਮ ਕਰੇ ਸੈਘਾਰਨਿ 

ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਯੋ । ਪਿਖਿ ਸੂਬੇ ਤੋਪਨ ਮੁਖ ਊਚਾ ਵੇਰਯੋ ਪੇਚ ਨਿਵਾਯੋ 

॥੨੩॥ ਸਗਰੀ ਮਹਿ ਥੈਲੀ” ਪੁਨ ਘਾਲੀ ਗੋਰਾ ਗਜ ਤੇ ਠੋਕਾ । ਕਰੀ 

ਤਯਾਰ ਪੁਨ ਤਾਕਿ ਸ਼ਿਸਤ ਕੌ ਬਾਰੇਬਾਰ ਬਿਲੋਂਕਾ ॥੨੪॥ ਦੜਿਯ ਸ਼ਲਾਖ 

ਵਿਰ ਤਾਕਿ ਪ੍ਰਹਾਰੀ ਦਾਰੁਣ ਨਾਦ ਉਠਾਵਾ । ਯੂਮਧਾਰ ਤਹਿ ਜਿਤ ਕਿਤ 

ਪਸਰੀ ਨਹਿ ਦੇਖਨਿ ਕੁਛ ਪਾਵਾਂ ॥ ੨੫ ॥ ਗਿਰ ਕੀ ਜੋਰ ਮਹਿੰ ਗੋਰੇ 

ਸਗਰੇ ਜਾਇ ਲਗੇ ਇਕ ਬਾਰੀ । ਪਿਖਹਿ ਖਾਲਸਾ ਹਰਖਤਿ ਹੈ ਕਰਿ 

ਤੁਰਕਨਿ ਕੀ ਮਤਿ ਮਾਰੀ॥੨੬/ਜਗਤ ਪਤੀ ਕੋਚਾਹਤਿ ਹਤਿਬੇਸੀਪਨਿ” 

ਸਿੰਧ ਉਲੀਰੈਂ ।-ਭਗਨੋ' ਸੈਲ-ਮਸ਼ਕ ਜਿਮ ਚਿਤਵਤਿ; ਕੀਟ ਸੁਮੇਰੂ 

ਖੀਵੈ” ॥ ੨੭ ॥ ਬਿਸਮਤਿ ਸੂਬੇ ਸਰਬ ਤੋਪ ਗਨ ਕੁਰੱਧਤਿ ਹਰੈ ਕਸਵਾਈ । 

ਕਰਿ ਕਰਿ ਬੁਧਿ ਬਲ ਅਨਿਕ ਘਾਤ ਤੇ ਛੋਰਿ ਦਈ ਸਮੁਦਾਈ ॥ ੨੮ ॥ 

ਨੀਚੇ ਮੁਖ ਜਥਿ ਕਰਹਿੰ ਤੋਪ ਕੋ ਗਿਰ ਕੀ ਜਰ ਮਹਿੰ ਲਾਰੈਂ।ਜੇ ਊਚੋਕਰਿ 

ਛੋਰਹਿੰ ਗੋਰਾ ਤਤਛਿਨ ਜਾਵਤਿ ਆਗੈ ॥੨੯॥ ਸ਼ੂਕਤਿ ਨਭ ਮਹਿ ਨਿਵਲ 

ਪਰੈ ਕਿਤ ਬਾਂਮ ਕਿ ਦਾਹਨ ਜਾਈ । ਸਰਬ ਸਭਾ ਯੁਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਸੇ' 

_ਢਿੰਤਾ ਕਿਸਹੁ ਨ ਕਾਈ॥੩੦॥ਬਾਰ ਬਾਰਤਾਕਤਿ ਪੁਨ ਛੋਰਹਿਕਰਰ ਕਰਿ 

ਨਿਜ ਮਤਿ ਆਛੇ । ਨਹਿ ਦਿਵਾਨ ਮਹਿ ਗੋਰ ਲਾਗਜੋ ਜਹਿਂ ਮਾਰਨ ਕੋ 

ਬਾਂਛੇ ॥ ੩੧॥ ਇਕ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੂਸਰ ਕਰਿ ਕਰਿ ਤਾਕਿ ਤਾਕਿ ਕਰਿ 

ਛੋਰੈਂ“ । ਜੇਤਿਕ ਬਿੱਦਯਾ ਕਰਿ ਪੰਚ ਹਾਰੇ ਗਯੋ ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਧੋਰੈਂ।੩੨॥ 

ਤਜੀ ਸੈਂਕਰੇ ਮੁਹੁਰਮੁਹੂ” ਸਭਿ; ਪਾਇ ਬਰੂਦ ਰੁ ਗੋਰਾ । ਧੂੰਮਧਾਰ ਤੋਂ ਅੰਧ 

ਧੁੰਦ ਭਾ ਅਧਿਕ ਮਦਜੋਂ ਤਬਿ ਸ਼ੋਰ ॥ ੩੩॥ ਜਤਨ ਕਰਤਿ ਅਰੁ ਤੋਪ 
-ਚਲਾਵਤਿ ਤਬਿ ਸੈਧਕਾ ਹੁਇ ਆਈ । ਬਹੁ ਬਿਸਮਾਇ ਰਹੇ ਪਛੁਤਾਵਤਿ 

ਬਡੀ ਘਾਤ ਅਬਿ ਪਾਈਂ॥੩੪॥ ਲਗਤਿ ਜਿ ਗੋਰੇ ਗੁਰ ਸਮੇਤ ਅਥਿ ਹੋਤਿ 
੧ਗਾਫ ਤੋਪਾਂ ਦੀਆੰ ਸ਼ਿਸਤਾਂ ਗ਼ਲਤ ਸਨ ਗੋਲੇ ਬਜਾਏ ਦੀਵਾਨ ਪਰ ਭਿੱਗਣ ਦੇ ਕਿਲੋ ਤੱ 

ਪਾਰ ਜਾਕੇ ਘੇਰੇ ਘੱਤੇ ਹੋਏ ਤੁਰਕਾਂ ਪਰ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਸਨ । ਦੋਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਏਲੀ (ਬਾਟੂਦ 

ਦੀ) । ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾਲ । ਕੀੜਾ ਖਿੱਚੇ ਸੁਮੇਰੂ ਨੂੰ । `“'ਭਾਵ ਗੋਲੰਦਾਜ਼ ਇਗ ਦੂਜ 

ਨੂੰ ਨਾਲਾਇਕ ਕਹਿ ਕਹਿਕੇ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ । 5ਕੋਲ, ਨੇਕੇ । “ਬਾਰ ਬਾਰ । "ਬੜਾ 

ਦਾਉ ਲੱਗਾ ਸੀ । ਪਾ:=ਸੁਝ੍ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪਪੂਰਜ । ਰ੍ ( ੫੭੮੯ ) ਰਿਤੁ ੬4 ਮੰ ਕੋਕ, 

ਸੈਘਾਰਨਿਂ ਸਾਂਗੇਵਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਲੇਤਿ ਕਰਿ ਸਗਰੀ ਕਾਰਜ ਹੋਤਿ ਸੁਧਾਰੇ ॥ 
੩੫॥ ਤਮ ਪਸਰਕੋ,ਪਰਕਾਸ਼ ਹਾਨ ਭਾ;ਹਟਿ ਡੇਰੇ ਕੌ ਚਾਲੇ। ਭੀਮਚੈਦ ਸੋਂ 
੬ਬ੍ਕੋ ਸੂਬੇ ਅਚਰਜ ਪਿਖਜੋ ਬਿਸਾਲੋ॥੩੬॥ ਇਹ ਕਰਾਂ ਭਯੋ ਨ ਜਾਨ੍ਯੋਂ 
-ਜਾਈ ਗੋਰੇ ਪੁੰਜ ਚਲਾਏ।ਕਿਸਨੇ ਪਤਾ ਦਿਯੋ ਕਛ ਨਾਂਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹਿੰ 
ਨ ਉਠਾਏ'॥੩੭॥ਉਚੇ ਥਲ ਕਰਿ ਲਗੋ ਨ ਗੋਰਾ ਟਿੱਬਾਕਿਧੋਂ ਕੁਢਾਲਮ 
ਕਿਥੋਂ ਗਿਰਦ ਮੈਂ ਹੁਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ” ਕੈ ਗੁਰ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲਾ ॥ ੩੮॥ ਗਏ 

ਉਚ ਕੈ ਨੀਚੇ ਲਾਗੇ ਬਾਮ ਦਾਹਨੇ ਹੋਏ । ਨਹੀਂ' ਤ੍ਰਾਸ ਭੀ ਕਿਸ ਨੌ ਪਾਯੋ 

ਉਠਨ ਕਹਾਂ ਕਿਤ ਕੋਏ” ॥ ੩੯॥ ਰਾਜੇ ਭਨਯੋਂ “ਚਲੇ ਗਨ ਗੋਰੇ ਮੈਂ ਭੀ 

ਅਚਰਜ ਮਾਨਾ। ਜਾਇ ਨ ਜਾਨੀ ਕਯਾ ਕੁਛ ਹੋਯੋ ਕਯਾ.ਮੈਂ ਕਰੋਂ ਬਖਾਨਾ 

॥ ੪੦॥ ਪ੍ਰਥਮ ਲਰਾਈ ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਰੇ ਤਹਿ ਹਮ ਤੋਪ ਚਲਾਈ । ਗੁਰ 
ਕੋ ਲਗੀ ਨ;ਹੂੰਸਖ ਇਕ ਮਾਰਜੋ ਦਿਯੋ ਪਤਾਂ ਵਿਗ ਜਾਈ ॥.੪੧॥ ਹੁਤੋ 

ਤੋਪਚੀ ਬਿਨ. ਨਿਪਨੂ ਮਾਰਤਿ ਦੂਸਰ ਗੋਰਾ । ਪਿਖਿ_ਸਿਖ _<ਜੋ ਸੈਧਿ 
ਸਰ ਧਨੁ ਗੁਰ ਤਾਤਕਾਲ ਖਰ ਛੋਰਾ॥੪੨॥ਕੋਸਿਕ ਹੁਤੋ ਪ੍ਰਮਾਨ-ਬੀਚ ਕੋ” 

ਲਗ਼ਜੋ ਭਾਲ ਮਹਿੰਜਾਈ।ਮਰਜੋ ਸੁਮੰਦਕ ਸਰ ਔਰ ਚਲਾਯੋ.ਨਿਕਟ ਖਰੋ 

ਤਿਸ ਭਾਈ ॥ ੪੩੧ ਤਿਸ ਕੇ ਲਗਜੋ ਮਰਮੋ ਸੋ ਤਤਛਿਨ ਤੁਪਚੀ ਰਹਜੋ 

ਨ ਕੋਈ। ਯੋਂ ਇਕ ਬਾਂਰ ਭਈ ਬਿਧਿ ਮਾਰਨ ਕੀਨਿ ਸੁਨਾਵਨ ਸੋਈ ॥ 
'੪੪॥ ਤਿਸ ਤੁਪਚੀ ਨੇ ਪਤਾ ਦਿਯੋ ਵਿਗ਼ ਖਰੋ ਅੱਗ ਸਿਖ ਮਾਰਾਂ'। ਤੁਮਰੋ 

-ਗ੍ਜ਼ਾ ਨਿਕਟ ਨ ਪਹੁਚਜੇ ਟਿੱਬਾ ਹੁਤੋ ਕੁਢਾਰਾ॥੪੫॥ਕਯਾ ਅਬਿ ਭ੯; ਨ 
ਬੀਤ ਗੋਯੋ ਕੁਛ, ਕਈ ਬਾਰ ਇਮ ਹੋਵੈ । ਤੋਪ ਤੁਪਕ ਇਹ ਬੁਰੀ 
ਬਲਾਇ ਸੁ ਲਗਤਿ ਪ੍ਰਾਨ ਕੋਖੋਵੈ॥੪੬॥ਜ਼ੇਰਦਸਤ ਕਹਿ/ਮੈਂ ਇਮ ਜਾਨੀ 
ਮੰਤ੍ਰ ਸਿੱਧ ਇਨ ਕੀਨਾ। ਸਾਰ ਬੈਦ ਕਰਿ ਨਿਸ਼ਚਲ ਬੈਠਜੋ ਕਛੂ ਤ੍ਰਾਸ 

` ਨਹਿ ਚੀਨਾ॥੪੭॥ਨਤੁ ਗੋਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਲਾਏ ਇਲਮ ਲਖੋਂ ਮੈਂ ਭਾਰੀ। _. 

ਹਤਕੋ ਨ ਕੋ, ਸਮੀ੫ ਨਹਿ ਪਹੁੰਚਕੋ, ਯਾਂਤੇ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰੀ॥੪੮॥ਸੁਨਤਿ . 

“ਕਿਸੇ (ਗੋਲੇ) ਨੇ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ( ਉਸ ਬਾਵੋ” ) ਉਠੇ ਟੱਕ ਨਹੀਂ । “ਯਾ ਤਾਂ _ 

ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਰ (ਗੇੜ) ਵਿਚ ਸੀ । ਕਿਸੇ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਤਾਂ ਕਿੱਤੇ ਰਿਹਾ । “ਵਿਚ ਕੋਹ ਡਰ 

__€ ਫਾਸਲ! ਸੀ । “ਉਸ =ਪਚੀ ਨੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਤਾਂ ਸੀ ਜੇ (ਗੁਦ ਜੀ ਦੇ) ਠੋਲ,> ਅੱਗੇ 

ਖੜਾ ਸਿਖ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਵੇਲਾ ਕੁਛ ਬੀਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆਂ । “ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ 

ਤਦ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਲੋਹ ਝੰਨ੍ਹਕੇ ਭਾਵ ਮੰਤਾਂ ਲਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੭੯੦) ਰਤ ੬ । ਅੱਸੂ ੧੪, 

ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਸਮੁਝਾਇਸਿ ਮੰਤ੍ਰ ਨਾਂ ਸਿਧ ਕੁਛ ਜਾਨੋਂ । ਜੁੱਧ 
ਆਇ 
ਜਰ ਨ ਰਿ ਚਣਾਬੀ ਕਰ 
ਲਾਇ ਸਮੁਦਾਈ”॥ ੫੦॥ ਇਮ ਬਾਤਨਿ ਕੋ ਕਰਤਿ ਪਹੂਚੇ ਨਿਜ ਡੇਰੇ 

ਬਿਸਗਾਮੇ।ਖਾਨ ਪਾਂਨ ਕਰਿ ਸੋਵਤਿ ਨਿੰਦਾ ਸਗਲੇ ਟਿਕੇ ਨਿਸਾ ਮੇਂ॥੫੮ 
ਇਤ ਸੋਤਿਗੁਰ ਸੋਦਰ ਪਠਿ ਸੈਧਕਾ ਚੌਂਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਈ । ਖਰੋ ਗਿਰੈਥੀ 
ਕਰਿ ਅਰਦਾਸਹਿ ਸਿਰ ਨਿੰਮ੍ਰੇ ਸਭਿ ਕੋਈ ॥੫੨॥ ਕੂਰ ਤਰਕ ੜਖ ਮਾਰਿ 
ਰਹੇ ਸਭਿ ਕਛੂ ਨ ਬਸ ਬਲ ਚਾਲਮਫਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਭਿਨਿ ਬੁਲਾਈ ਊਚੇ 
ਨਾਦ ਉਠਾਲਾ ॥ ੫੩॥ ਹਰਖਤਿ ਭਏ ਅਸਤ ਰਵਿ ਹੋਯੋ ਗੇ ਸਤਿਗੁਰ 

ਨਿਜ ਬਾਨ।ਕਿਤਿਕਖਾਲਸਾ ਬਿਰੜੋ ਮੋਰਚੇ ਹੈ ਕਰਿ ਬਹੁ ਸਵਧਾਨਾ॥੫੪ 

॥ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਜ਼ਿ ਪੌਢੇ ਸੁਪਤੇ ਤ੍ਰਾਸ ਨ ਮਾਨਤਿ ਕੋਈ।ਜਥਾਂ ਗੁਹਾ' ਮਹਿਂ 

ਕੋਹਰਿ ਬਾਸੈ ਗਜ ਸਮਾਨ ਰਿ੫ ਜੋਈ ॥੫੫॥ ਦੋਨਹੁੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਸਾ ਮਹਿੰ 

_ਫਿਕ ਗੇ ਆਪ ਆਪਨੇ ਥਾਨਾ। ਘੇਰਾ ਪਾਇ ਪਰੇ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਮਹਿ ਡਰਤਿ 

ਨ ਰਣ ਕੌ ਠਾਨਾਂ ॥ ੫੬॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਏ ਖਸ਼ਟਮ ਰਤੇ “ਜੈਗਾੰ 

ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਤ੍ਰਯੋਦੱਸ਼ਮੋਂ ਅੱਸੂ ॥ ੧੩ । 
੧੪. [ਘੇਰਾਂ 1 ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣੇ | । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਉਠੇ ਬਹੁਰ ਜਬਿ ਪ੍ਰਾਤ ਭੀ ਬਾਦਤ ਬਜੈਂ ਬਿਸਾਲ। ਸੈਖ ਨਫੀਰੀ 
ਨੋਬਤਾਂ ਰਣਸਿੰਘ ਤਤਕਾਲ ॥ ੧ ॥ ਲਲਿਤ੫ਦ ਵੇਦ ॥ ਬਜੇ ਨਗਾਰੇ ਦੋਊ 

ਦਿਸ਼ਿ ਮਹਿ ਉਤਸਾਹਤਿ ਭਟ ਹੋਏ । ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨ ਬਨੇ ਸਵਧਾਨਾ ਨਿਜ 

ਨਿਜ ਥਾਨ ਖਰੋਏ॥੨॥ਰੋਕਹਿਂ ਤੁਰਕ ਪੰਥ ਜੇ ਪੁੰਜਹਿੰ” ਜੋ ਚਾਹਤਿ ਪੁਰਿ 
ਜਾਯੋ। ਬਿੰਦ ਵਪਾਰੀ ਵਰਜ ਦੀਏ ਸਭਿ “ਲੂਟ ਲੋਹਿੰਗੇ ਆਯੋਂ” ॥ ੩ ॥ 
ਨਿਕਟਿ ਗ੍ਰਾਮ ਅਰੁ ਪੁਰਿ ਜਨ ਜੋਈ ਸਭਿ ਮਹਿੰ ਡਿੰਡਮ ਵੇਰਾ।“ਆਨੰਦ 
ਖੁਰਿ ਮਹਿੰ ਕੁਛ ਪਹੁੰਚਾਵੈ ਉਚਿਤ ਸਜ਼ਾਇ ! ਬਡੇਰਾ॥੪॥ ਕਰੋਨ ਕੁਛ 
ਵਿਵਹਾਰ” ਤਹਾਂ ਕੋ, ਕਰ/ਹ ਜਿ ਦੇਵੈ ਲੋਵੈ । ਦੁਰ ਕਰਿ ਕਰਹਿ ਬਿਦਤ 
ਹੁਇ ਪਕਰੈਂ" ਸਦਨ ਲੂਟ ਤਿਹ ਲੋਵੈਂ”॥੫॥ ਰੋਪਰ ਅਰੁ ਹੁਸ਼ੀਆਰ ਪੁਰਾ 

ਪਰਿ ਵਿੱਤਕਾਦਿਕ ਸਭਿ ਠਾਕੇ । ਦੂਰ ਦੂਰ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਕਰਿ ਡੇਰੇ ਤ੍ਰਸਤਿ 

ਅਲੰਦਪੁਰਿ 'ਤਾਂਕੇ ॥ ੬ ॥ ਇਮ ਘੈਰਾਂ ਕਰਿ ਲਸ਼ਕਰ ਉਤਰਜੋ ਅਦਿ 
"ਗੁਫਾ । ੨ਸਾਟੇ ਰਾਗ ਤੋਂ । ₹ਜੋ ਆਵੇਗਾ ਲੁੱਟ ਲਵਾਂਗੇ। $ਵਪਾਰ । “ਜੇ ਲੂਕ ਛੁਪ ਕੈ 

ਕਏਗਾ ਪੂਗਣ ਹੋਣ ਤੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵਾਂਰੇ । #ਪ:=ਸੰਤ੍ਰਲਿ । ੪ 



ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਮੂਰਜ । , ੫੭੯੧ ਰਿਤੁ ੬ । ਅੰ ੧੪. 

ਜਾਇ ਨਹਿ ਕੋਈਕਬਿ ਕਬਿ 'ਚਵਹਿ ਖਾਲਸਾ ਇਤ ਉਤ; ਅਰਹਿੰ ਅਰੀ 

ਰਣ ਹੋਈ” ॥ ੭॥ ਚਲਹਿ ਤੋਪ ਖੈਦੂਕ ਤੀਰ ਗਨ ਮਾਰਨ ਮਰਿਬੋ ਹੋਵੈ । 

ਮਰਹਿੰ ਸੈਂਕਰੇ ਤੁਰਕ ਜਿ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਸਮੁਖ ਪ੍ਰਾਨਕੋ ਖੋਵੈਂ॥੮॥ਕਬਿ ਕਬਿ 

ਬਹੇ ਮੋਰਚਨਿ ਬੈਠੇ ਨਿਜ ਨਿਜ ਥਲ ਸਵਧਾਨਾ । ਕਬਹੁ ਤੁਢੈਗ ਤੋਪ ਕੋ 

ਫੋਰਹਿ ਹਾਨ ਕਰਹਿ ਅਰਿ ਪ੍ਰਾਨਾ॥੯॥ ਕਬਿ ਕਬਿ ਨੌਰ ਅਚਾਨਕ ਹੁਇ 

ਜਬਿ;ਚਲਹਿੰ ਤੁਪਕ ਸਮੁਦਾਯਾ।ਬਾਜ ਮਨਿੰਦੈ ਬ੍ਰਿੰਦ ਖਾਲਸਾ ਖਗ ਸ਼ੱਤ੍ਰਨਿ 

ਪਰਧਾਯਾ॥੧੦॥ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰਾਂ
 । 

੪ਸੈਵਾਧਾਨ ਬਨਿਰਹੋ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਕਰਹੁਰਿਪੁਨਿ ਤਹਿੰਮਾਰਾ॥੧੧॥ਸਿੰਘਪੰਜਸੈ 

ਰਾਖ ਸੈਗ ਨਿਜ;ਵਹਿਰ ਦੂਰ ਨਹਿ ਜਾਵੋਤਹਿਂ ਸ਼ੱਤ ਜੋ ਨੌਰਿ ਕਰਯੋ ਚਹਿ 

ਮਾਰ ਤੁਵੈਗੇ ਖਪਾਵੋ॥੧੨॥ਨਿਸ ਮਹਿ ਜਾਗੂਨ ਕਰਹੂਂ ਬਿਲੋਕਹੁ ਸੁਧ ਰਖਿ 

ਸ਼ੱਤ੍ਰਠਿ ਕੇਰੀਜ੍ਰਾਲਾਬਮਣੀ ਤਯਾਰ ਧਰਹੁ ਨਿਤ ਹਿੰਦੁ ਤੁਰਕਲਿਹੁ ਬੈਰੀ 
॥੧੩ ॥ਪਿਤਾ ਹੁਕਮ ਸਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੀਤਸਿੰਘ ਤਿਸ ਮੁਰਚੇ ਮਹਿ ਬਾਸ।ਸਦਾ 

ਸੁਚੇਤ ਰਹਤਿ ਗਹਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਨਿਜ ਰਿਪੁ ਪੁੰਜ ਬਿਨਾਸਾਂ ॥ ੧੪॥ ਨਾਹਰ 

ਸਿੰਘ ਅਰੁ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੈ ਲੋਹ ਕੋਟ ਮਹਿੰ ਛੋਰੇ । ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਸੈ ਸੈਗ ਕਰੇ 

ਨਿਤ ਕਰਤਾ ਮੈਘਰ ਘੋਰੇ ॥ ੧੫ ॥ ਸਵਾਧਾਨ ਦਿਨ ਮਹਿੰ ਨਿਤ ਰਹਿਤੇ 

ਤਥਾ ਰਾਤਿ ਤਕਰਾਈ । ਸ਼ੱਤ ਸਮੀਪ ਹੋਨਿ ਨਹਿ ਦੇਵਹਿੰ ਤਜੈ' ਤੁਪਕ 

- ਸਮੁਦਾਈ/੧੬/ਕਬਿ ਹੁਇ ਵੋਹਿਰ ਕਰੈਂ ਰਣ ਜੂੜਹਿੰ ਰਿ£ ਗਨ ਕਰਤਿ 

ਬਿਨਾਸ਼ਾਂ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੈਗ ਧਯਾਨ ਪਹਿ ਨਿਤ ਜੀਵਨ ਗਰ ਭਰਵਾਸਾਂ 

॥੧੭॥ ਅਗਮ ਖੁਰੇ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਸੈ ਲੀਨੋ।ਤਹਾਂ ਸੁਚੇਤ 

ਰਹੇ ਗਹਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਰਿਪੁ ਵਿਗ ਹੋਨਿ ਨ ਦੀਨੋ ॥੨੮॥ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਬਲ- 

ਵੋਹ ਬਹਾਦਰ ਉਚ ਦਮਦਮੇ ਛੋਰਾਂ । ਇਕ ਸੋ ਸਿੰਘ ਸੈਗ ਮੈਂ ਰਖਿ ਕਰਿ 

ਸ਼ੱਤ੍ਨਿ ਕੋ ਸਿਰ ਫੋਰਾ ॥ ੧੯ ॥ ਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾ ਥਿਰੇ 

ਹੋਲੰ ਗੜ੍ਹ ਬਾਨਾਂ । ਸਿੰਘ ਚਾਰ ਸੈ ਸੈਗ ਰਾਖ ਕਰਿ ਰਹੈ ਸਦਾ ਸਵਧਾਨਾ। 

੨੦॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਪ੍ਰਭੁ ਬਿਰ ਰਹੈ' ਅਨੰਦਪੁਰਿ ਕਬਿ ਕਬਿ ਲਾਇ ਦਿਵਾਨਾ। 

ਅਪਲੋ ਆਪ ਵਿਖਾਵਹਿੰ ਤੁਰਕਨਿ ਹੋਇ ਪਰੈ ਘਮਸਾਨਾ ॥੨੧॥ ਗਿਰਨਿ 

ਵਿਸ਼ਾ ਮਹਿ ਵਇਆ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਰਾਖਹਿ ਬਹੁ ਤਕਰਾਈ । ਇਮ ਸਤਿਗੁਰ 

ਮੁਰਚਨਿ ਮਹਿੰ”ਥਾਪੈ ਨਿਜ ਜੋਧਾ ਸਮੁਦਾਈ॥੨੨॥ਜੁਗ ਸੂਬੇ ਆਪਸ ਮਨਿ 

੧ਜ ਦੁਸ਼ਮਨ ਅੜੇ ਤਾਂ ਜੁੱਧ ਹੇ ਪਵੇ । “ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਟੂਰਜ । (੫੭੯੨) ਰਿਤੁ ੬ ॥ ਸੰਧੂ ੧੪. _ 
ਮਿੰਲਿ ਕਰਿ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਿ ਕਿਯ ਡੋਰਾਚਮੂੰ ਸਿਹ੍ੰਦੀ ਸਕਲ ਪਸਾਰੀ ਗਿਰ 
ਸਤੁੱਦ੍ਵ ਲਗਿ ਘੇਰ” ॥ ੨੩॥ ਦੱਖਨ ਦਿਸ਼ਿ ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਲਸ਼ਕਰ ਅਗਮ 
ਪੁਰੇ ਲਗਿ ਸਾਰੇ । ਤੋਪ ਤੁਪਕ ਤਯਾਰੀ ਕਰਿ ਤਰਕਸ਼ ਤਹਾਂ ਮੋਰਚੇ ਧਾਂਰੇ 
॥੨੪॥ ਪਸ਼ਚਮ ਦਿਸ਼ ਮਹਿ ਲਵਪੁਰਿ ਸੈਨਾ ਆਪਸ ਮਹਿ ਮਿਲਿ 
ਡਰ । ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਤਨਕ ਭੀ_ਰਾਖਜੋਂ' ਦ੍ਰਿੜ ਨ੍ਰੈ ਘਲਯੋ ਘੇਰੇ॥ ੨੫ ॥ 
ਪਰਬਤ ਦਿਸ਼ ਪਰਬਤ ਪਤਿ ਗਨ ਕੀ ਚਮੂੰ ਪਰੀ ਸਵਧਾਨਾ । ਗਜ 
ਬਾਜੀ ਗਨ ਲਗੇ ਤਬੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਉਠੈ' ਜਹਿੰ ਨਾਨਾ ॥ ੨੬ ॥ ਲਾਖਹੁੰ 
ਲਸ਼ਕਰ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਉਤਰਯੋ ਤੰਬੂ ਗਨ ਸ਼ਮਿਯਾਨੇ । ਜਹਿਂ ਕਹਿ ਪਿਖਿ- 
ਯਤਿ ਕਪੜ ਕੋਟ ਕੋ; ਬਰਨ ਬਰਨ ਬਰ ਬਾਨੋ ॥ ੨੭ ॥ ਤਿਮ ਝੰਡੇ 
ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਮਹਿ ਊਚੇ ਬੂਲਤਿ ਠਾਨਾਂ ਰੈਗਾ । ਗਜ ਚਿੰਘਰਤਿ ਹਯਨਿ 
ਹਿਰੇਖਾ ਉਊਠਤਿ ਸ਼ਬਦ ਉਤੱਗਾ ॥ ੨੮ ॥ ਲਕਰੀ ਘਾਸ ਨਿਖੂਟੀ ਜਹਿਂ 
ਕਹਿੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੇ ਆਨੈਂਭਰਤੀ ਅੰਨ ਘਨੀ ਚਲਿ ਆਵਤਿ ਦੋਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ 
ਮਹਾਨੈਂ ॥੨੯॥ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨਿ ਦੇਵੈ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਰਖਿ ਤਕਰਾਈ। 
ਸ਼ੀ ਅਨੰਦਪੁਰਿ ਇਸ ਬਿਧਿ ਘੋਰਯੋ ਮਿਲਿ ਮੂਰਖ ਸਮੁਦਾਈ ॥ ੩੦ ॥ 
ਰਹੈਂ ਮੋਰਚੇ ਨਿਜ ਨਿਜ ਨਿਸ ਮਹਿ ਸਿੰਘ ਕਿ ਤੁਰਕ ਪਹਾਰੀ । ਜਾਗ੍ਰਤਿ 
ਰਥੈ ਸੁਚੇਤੀ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਠਾਂਢੇ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ ॥੩੧॥ ਦਿਨ ਮਹਿ ਜੇ ਪ੍ਧਾਨ 
ਅਰੁ ਰਾਜੇ ਸਭਿ ਸੂਬਿਨਿ ਢਿਗ ਜਾਵੈਂ । ਕਰਹਿ ਬਾਰਤਾ ਅਨਿਕ ਬਿਧਿਨਿ 
ਕੀ ਜੜਨ ਸਮੂਹ ਬਨਾਵੈਂ ॥ ੩੨॥ ਜ਼ੋਰਦਸਤ ਅਰੁ ਖਾਨ ਵਜੀਦਾ ਭੀਮ- 
ਚੈਦ ਕਹਿਲੂਰੀ । ਅਪਰ ਗਿਰੇਸ਼੍ਰ ਬਨਹਿਂ ਸਲਾਮੀ ਭੂਪਚੈਦ ਹੈਡੂਰੀ ॥ 
੩੩ ॥ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਮਸਲਤਿ ਗਿਨਤੇ ਬਿਨਤੀ `ਭਨਹਿੰ ਬਡੋਰੀ । 
ਕਰਹਿ ਕੁਸ਼ਾਮਦ ਤੁਰਕ/ਨ ਕੋਰੀ-ਕੋਪ ਨ ਹੁਇ ਕਿਸ ਬੇਰੀ-॥ ੩੪ ॥ 
ਇਤ ਸਤਿਗੁਰ ਢਿਗ ਦੌਨ ਸਮੇ ਮਹਿ ਭਲੇ ਸਿੰਘ ਚਲਿ ਆਵਹਿਦਰਸ਼ਨ 
ਪਰਸਹਿ ਹਰਖਹਿੰ ਉਰ ਮਹਿਂ ਬੈਦਹਿਂ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵਹਿੰ ॥ ੩੫ ॥ ਸਕਾ 
ਲਗਹਿ ਕਹਿ ਅਨਿਕ ਬਾਰਤਾ ਸਨਿ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਗੁਰ ਬੈਨਾ।ਬਹੁਰ ਮੋਰਚੇ 
ਬਿਰਹਿੰ ਆਪਨੇ ਕਰੈ' ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਰੈਨ।॥੩੬॥ ਅੰਤਰ ਅੰਨ ਲਵਨ ਪ੍ਰਡ 

੧ਪਹੜ ਤੋਂ ਲੋਕੇ ਦਰਯਾ ਤੱਕ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ । ਵਿਚ ਵਿੱਥ ਰਤਾ ਨਹੀਂ ਟੱਖੀ । 
“ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਟ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰੰਗਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਸ੍ਹੇਸ਼ਹ ਭੇਸ (=ਵਰਦੀਆਂ 
ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ) । 



ਰ ਪ੍ਰਤਾਂ੫ । ਮੂਰਜ । ( ੫੭੯੩ ) ਰਿਤੁ ੬ । ਅੰਨ ੧੪, _ 

ਮਿ 
ਪ੍ਵੇਸ਼ਬੋ ਪਾਵੈ ॥ ੩੭॥ ਇਕ ਦਿਨ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਆਨੱਦਪੁੰਰ ਬੈਠੇ ਸਭਾ 
ਲਗਾਈ । ਚਮਰ ਚਲਾਚਲ ਢੋਰਤਿ ਸਿਰ ਪਰ ਪਿਖਹਿ ਚਮੂੰ ਸਮੁਦਾਈ 
#੩ੇ੮॥ਦੂਰ ਦੂਰ ਲਗਿ ਕਰਹਿ ਬਿਲੋਕਨ ਇਤ ਉਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਚਲਾਵੈਂ ॥ 
ਭੈਬ ਸ਼ਮਿਯਾਨੇ ਗਨ ੜਡੇਂ ਜਿਤ ਕਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਵੈਂ॥੩੯॥ ਸ਼ਾਲਮਲੀ' 
ਕੌ ਬ੍ਰਿੱਛ ਹੁਤੋ ਇਕ ਜਿਹ ਸਕੌਧ” ਸਮੁਦਾਯਾ। ਤੁੰਗ ਅਧਿਕ ਵਿਸਤਾਰ 
ਸਹਿਤ ਸੋ ਸਘਨ ਪੱਤ ਕੀ ਛਾਯਾ ॥ ੪੦ ॥ ਤਿਸ ਕੇ ਤਰੇ ਥਿਰੇ ਦ੍ਰ ਸੂਬੇ 
ਦੌਂਪਰ ਖੇਲ ਮਚਾਏਭੀਮਚੈਦ ਨ੍ਿਪ ਕੂਪਚੈਦ ਤੇਆਦਿ ਨਿਕਟ ਗਿਰਰਾਏ 
॥ ੪੧॥ ਬਡੀ ਸਭਾ ਜੁਤਿ ਬੈਠੇ ਤਿਹਠਾਂ ਤੁਰਕ ਮਿਲੇ ਪਰਧਾਨਾ । ਰਿਦੋ. 
ਅਠੰਦਤਿ ਕਰਹਿ ਕੁਸ਼ਾਮਤ ਕਹਿ ਕਹਿ ਬਾਤਨ ਨਾਨਾ॥ ੪੨॥ ਧਨਖ 
ਕਠੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਆਗੇ ਹਾਥ ਬਿਖੈ ਗਹਿਲੀਨਾ । ਕੌਚਨ ਲਪਟਜੋ ਸੁੰਦਰ 
_ਖੁਪਰਾ ਤੀਛਨ ਭੀਛਨ ਕੀਨਾ੪੩॥ਤਰਕਸ਼ਤੇ ਤਬਿ ਕਰ੧ੋ ਨਿਕਾਸਨ. 
`_ਸੈਧਿ ਪਨਚ ਮਹਿ ਸੋਈ ।ਕਰਿ ਕੈ ਤਾਨ” ਕਾਨ ਲਗਿ; ਤਾਨਾ ਸ਼ਬਦਬੜੋ 
_ਤਬਿ ਹੋਈ ॥੪੪॥ ਕਰਿ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਜਹਿ ਬੈਠਯੋ ਤਿਤ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ 
ਤੱਜਾਗਾ । ਹੁਤੋ ਪ੍ਰਖੈਕ ਬਿਰਜੋ ਜਿਸ ਉਪਰ ਪਾਵੇ ਮਹਿ ਸਰ ਲਾਗਾ ॥੪੫॥ 
ਖਪਰਾਂ ਲਗਤਿ ਵਟੜੋ ਸੋ ਤਤਖਿਨ ਔਚਕ ਉਦਕੋਸਟ।ਤੀਛਨ ਭੀਛਨ 
ਕੀਨ ਨਿਰੀਛਨ”-ਖਪਰਾਂ ਇਹ ਗੁਰ ਮਾਰੇ-॥ ੪੬ ॥ ਜ਼ਰਦਬੱਭ ਨਿਜ 
ਦਸਤ ਨਿਕਾਸਕੋ ਕਹਿ ਬਜੀਦ ਖਾਂ ਸੈਗਾ । “ਇਤੀ ਦੂਰ ਸਰ ੫ਹ- 
ਚਕੋ ਜਿਨ ਕੋ ਕਹਾਂ ਓਜ ਨਰ ਅੰਗਾਂ ॥੪੭॥ ਕੋਸ ਅਢਾਈ ਅਹੈ ਅਨੌਦ 
ਪੂਰਿ ਜਹਿੰ ਤੇ ਬੈਠਿ ਪ੍ਰਹਾਰਾ। ਨਰ ਤਨ ਕੋ ਕੁਛ ਇਹ ਬਲ ਨਾਂਹਿਨ 
ਅਜ਼ਮਤਿ ਕੋ ਬਲਭਾਰਾ॥੪੮॥ ਰਤਨ ਜਰੇ ਬਰ ਬਾਗਰ ਉਪਰ", ਹੇਰਤਿ 
ਸਰਬ ਸਰਾਹਾ । “ਕੌ ਚਨ ਲਿਪਤਿ ਮੋਟ ਬਡ ਕਾਨੋਂ ਲੋਹ ਪੁਲਦੀ ਆਹਾ 
॥ ੪੯ ॥ ਮੁਖੀ ਅਹੈ ਕਰ ਤਲ ਸਮ ਆਯੁਤ”', ਨਰ ਤਨ ਕੌਨ ਚਲਾਵੈ । 
ਅਜ਼ਮਤਿ ਜੁਤਿ ਗੁਰ ਕਰੈ ਪ੍ਰਹਾਰਨਿ ਇਤੀ ਦੂਰਪਹੁੰਚਾਵੈ1॥੫੦॥ ਕਹਹੁ - 
'ਜਿੰਬਲ । ੨ਟਾਹਣੇਂ। ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਂ । $ਬਲ । “ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਰਕੇ ।ੋਸ 
ਉਚੂਜ਼ਜ=ਨਿਸ਼ਾਨਾ । ਲੱਖਜ[। ੬ਤਝ੍ਰਕੇ । (ਅ; ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ । “ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ । "ਹੱਥ । 
€ਨਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਭਲਾ ਕਿੱਥੋ _ਇਤਲਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ । '#ਸ੍ੇਲਹ ਬਾਗੜ (=ਤੀਰ ਦਾ ਪਿਛਲਾ 
ਸਿਰਾ) ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਜਫਿਤ ਹੈ । "ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀਵਤ ਚੌੜੀ । 

"ਪਾ£-ਹਾਬ । 1ਪਾ<-ਪਠਾਵੈ। 



੧ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਟਰਜ। ___ ( ੫੭੯੪) ___ ਰਿਤੁ ੬। ਅੰ ੧੫, ੯ 
ਲਗੈ ਇਹ ਬਚ/'ਹ ਕੌਨ ਤਬਿ ਜਥਾਂ ਤੋਪ ਕੋ ਗੋਰਾ । ਭੜਭੜਾਇ" ਹਮ 

ਸਭੈ ਅਬਿ-ਰਖਿ ਖੁਦਾਇ ਤਨ ਮੋਰਾ”-॥੫੧।ਤਜਜੋ ਖੇਲ ਚੌਪਰ ਕੋਤਬਿ 

ਹੀ ਕਹਿ ਕਹਿ ਸਭਿ ਬਿਸਮਾਏ । ਦੂਰਬੀਨ ਤਬਿ ਲਾਵਨ ਕੀਨੀ ਬੈਠੇ 

ਪ੍ਰਭੂ ਸਹਾਏ॥ ੫੨ ॥ ਸਭਾ ਸਹਿਤ ਅਵਲੋਕਤਿ ਸਗਰੇ ਚਮਰ ਚਲਾਚਲ 

ਢਾਰੂ । ਪਾਨ ਕਮਾਨ ਧਰੇ ਜੁਤਿ ਬਾਨਹਿ ਦੀਪਤਿ ਸ਼ੋਭ ਉਦਾਰੂ॥ ੫੩ # 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬ ਖਸ਼ਟਮ ਰੁੱਤੇ “ਤੀਰ ਪ੍ਰਹਾਰਨ! ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਂਮ 

ਚਤਰਦਸਮੇਂ ਅੰਟੂ ॥੧੪। ___ ੧੫. [ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦਿੱਠੀ]। 

,ਦੌਹਰਾ ॥ ਜਥਾ ਬਾਰਤਾ ਪਰਸਪਰ ਗਿਰਪਤਿ ਸੂਬਨ ਕੀਨਿ । ਤਥਾਂ 
ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਨਤਿ ਭਏ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਚਿਤ ਚੀਨ” ॥ ੧॥ ਲਲਤਿਪਦ ਛੈਦ ॥ 

। ਕਾਗਦ ਕੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਲੋਕਰਿ ਹਰਫ਼ ਫਾਰਸੀ ਕੇਰੇ। ਲਿਖਤਿ ਭਏ 

`ਭਿਸ ਉਪਰ ਆਛੇ ਰਿਪੁਨਿ ਬ੍ਰਿਤੈਤ ਘਨੌ ਰੇ॥੨॥“ਦਾਨਸ਼ਵੈਦਨ ਦਾਨਸ਼ 
। ਕੀਨਸਿ ਬਿੱਦਜਾ ਕੋ ਅੱਭਜਾਸਾ । ਕਰਹਿ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤਿ ਹੁਇ ਭਿਹ ਪ੍ਰਾਂਪਤਿ” 

ਸੁਭਣ ਧਰਹਿਂ ਭਰਵਾਸਾ ॥ ੩ ॥ ਕਰਾਮਾਤ ਕੋ ਕਹਿਰ ਕਹੈ ਬਡ ਕਰਤਿ 

ਨ ਰਨ ਕੇ ਮਾਂਹੀ। ਇਹ ਤੌ ਕਰਮ ਕਰੀਮ ਕਰਜੋ ਕੁਲਨੈਂ ਕਰਤਾਂ ਪੁਰਖ 

ਅਲਾਹੀ”॥ ੪॥ ਭੂਤ ਭਵਿਖਮਤ ਵਰਤਮਾਨ ਮਹਿ ਵਿਦਯਾ ਜਿਨਹ੍ੰ 
ਕਮਾਈ। ਦੁਰਗਮ ਕੌ ਭੀ ਸੁਗਮ ਕਰਤਿ ਹੈਂ, ਦੁਲਭ ਸੁਲਭ ਹੁਇ ਜਾਈ” 

॥ ੫ ॥ਲਿਖੜੋ ਪੱਤ ਸੋ ਕਰਜੇ ਇਕੱਤ੍ਰੋ ਧਾਗੇ ਸੋਂ ਸਰ ਬੈਧਾ । ਬਹੁਰੋ ਧਨਖ 

ਕਠੋਰ ਲਿਯੋ ਕਰ ਬਾਨ ਪਨਚ ਮਹਿੰ ਸੈਧਾ ॥੬॥ ਤਾਨਿ ਕਾਨ ਲਗਿ ਬਲ 

ਤੇ ਫੋਡਕੋ ਚਲਯੋ ਸ਼ਕ ਅਸਮਾਨਾ । ਵਾਰੁਨ ਸ਼ਬਦ ਚਾਂ੫ ਤੋਂ ਹੋਵਾ ਬੈਠੇ 

ਪਿਖਹਿ ਸੁਜਾਨਾ॥੭॥ ਗਿਰਪਤਿ ਤੁਰਕ ਜਹਾਂ ਬਿਸਮਾਏ ਕਰੈ“ ਪਰਸਪਰ 

ਬਾਤੀ । ਸ਼ਾਲਮਲੀ ਕੋ ਬਡੋ ਕਾਂਡ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੁ ਤਰ ਨਰ ਪਾਂਤੀ= ॥ ੮ ॥ 

ਬਡੇ-ਸ਼ਬਦ ਜੁਤਿ ਲਰਜੋ ਜਾਇ ਕਰ ਸਭਿਨਿ ਕਰੇ ਦ੍ਰਿਗ ਉਚੈ। ਕਹਾਂ 

ਬਿਲੋਕੈਂ? ਲਗਕੋ ਆਨਿ ਕਰਿ ਦੂਸਰ ਬਾਨ ਪਹੂਚੇ ॥ ੯ ਮਨੀਕੇ ਪਿਖਜੋ ਸੁ 
੧ਹੱਭੜਵਾਏ ਘਬਰਾ ਉੱਠ੨' । (ਅ) ਭੜ ਭੜ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ : 

੨੨ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰ ਚਿਤ ਵਿਚ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ । ੧(ਤੁਸਾਂ) ਦਾਨਿਆਂ_ਨੇ 

ਦਾਨਾਈ ਲਾਈ ਹੈ (ਕਿ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ) ਵਿਦਯਾਂ ਦ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਜੇ ਨਿਤ 

ਕਟੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍੫ਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ । “ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਲ . ਦੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਇਲਾਹੀ 

ਕਰਮ (=ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼) ਕੀਤਾ ਹੈ (ਅਸਾਂ ਪਰ)। [ਫਾ:, ਕਰਮ=ਬਖਇ ਸ਼ । ਕਰੀਮ=ਬਖਇਿੰਦ । 

ਗੁਲ=ਸ (ਜਗਤ) ਦੇ]। “ਕਰਦੇ ਸਨ । #ਜਿਸ ਬ੍ਰਿੰਛ ਹੇਠ ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਏਠੀ ਸੀ । 

2ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ । ਵੱਘਾ==ਕੁਛ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੭੯੫ ) ਰਿਦੁ ੬ । ਘਰ, ੧੫, 

ਕਾਗਦ ਲਟਕਤਿ ਖੈਧਯੋ ਤਾਗੇ ਮੋਗਾ । ਅਚਤਜ ਹੈਰੈ ਕਰਿ ਦਾਸ ਚਢਾਯਹੁ 
&ਮਨਹੁ ਕਾਵਿ ਖਤੈਗਾ॥੧੦॥ਤ੍ਰਸਤਹਿ" ਹੁਇ ਕਰਿ ਤੂਰਨ ਚਢਿ ਕਰਿ 
ਕਾਵੜੋ ਠਾਨਿ ਉਪਾਏ। ਲੇ ਕਰਿ ਜੇਰਦਸਤ ਅਵਲੋਕ3 ਖੋਲਯੋ ਦਸਤ 

ਲਗਾਏ ॥੧੧॥ ਪਿਖੇ ਲਿਖੇ ਹੈਂ ਹਰਫ ਪਾਰਸੀ ਬਨੀ ਬੈਤ ਬਿਚ ਬਾਰੀ” । 

ਲੁਖਕੋ ਮਾਇਨਾ ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਯਹੁ “ਇਹ ਬਿੱਦਯਾ ਬਿਧਿ ਸਾਚੀ ॥ ੧੨॥ 

ਅਜ਼ਮਤਾ ਕੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਨਾਹਿਨ ਇਹ ਅੱਭਜਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪਾਂ । ਜਿਨਹੁੰ 

ਕੀਨ ਤਿਨ ਕੋ ਬਹੁ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਧਰੈ ਭਰੋਸਾ ਆਪਾ ॥ ੧੩॥ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ 

ਨਿੰਦਾ ਕੀਨੀ ਬਿੱਦਯਾ ਕੀ ਬਡਿਆਈ/ਜਨ ਬੁਧਿ ਬਲ ਤੇ ਬਹੁ ਅਭਯਾਸੀ 
ਸੋ ਦੁਰਲਭ ਭੀ ਪਾਈ!॥ ੧੪॥ ਕਹਿ ਵਜੀਦ ਖਾਂ “ਅਹੈ ਇਸੀ ਬਿਧਿ 

ਜਿਨ ਅੱਭਰਾਸ ਕਮਾਵਾ। ਅਸ ਕੋ ਵਸਤੁ ਜ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ਨ ਲੋਤਿ ਜੁ 

ਕਰਤਿ ਉਪਾਵਾ ॥੧੫॥ ਅਚਰਜ ਅਪਰ ਬਿਚਾਰਹੁ ਚਿਤ ਮਹਿ ਹਮ ਤੁਮ 

ਬਾੜੈਂ ਕੀਨ। ਕੋਸ ਅਢਾਈ ਪਰ ਸੋ ਬੈਠੇ ਤਿਹ ਠਾਂ ਸਗਰੀ ਚੀਨੀ'॥੧੬॥ 

ਗੁਰੂ ਰੈਭੀਰ ਧੀਰ ਧਰਿ ਭਾਰੀ ਸਭਿ ਘਟਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ । ਕੌਨ ਕਰੈ ਸਮ- 
ਸਰਤਾਂ ਤਿਨ ਕੀ ਕਰਾਮ= ਕੋ ਸ੍ਹਾਮੀ ॥ ੧੭॥ ਇਮ ਕਹਿ ਸੁਨਿ ਕਰਿ 

ਬਹੁ ਬਿਸਮਾਏ ਮਿਲੋ ਆਨਿ ਸਮੁਦਾਈ। ਪਵਹਿਂ ਪੱਤ ਕੋ ਬਾਨ ਬਿਲੋ- 

ਕਹਿ ਕਰਹਿ ਤਰੀਵ ਬਡਾਈ॥੧੮॥ਸੱਯਦ; ਸ਼ੇਖ; ਪਠਾਨ; ਮੂਗ਼ਲ ਗਨ 

ਆਨਠਿ ਆਨਠਿ ਪਰਵਾਰੇ । ਸਭਿ ਗਿਰਪਤ ਜੁਤਿ ਸਚਿਵਨਿ ਬੈਠੇ ਗੁਰ ਕੋ 

ਸੁਜਸ ਉਚਾਰੇਂ ॥੧੯॥“ਇਤੀ ਸ਼ਕ/ਤ ਕੌ ਧਾਰਨਹਾਰੋ ਨਰ ਲੀਲਾ ਅਨੁ- 

ਸਾਰੀ।ਹਮ ਸੋਂ ਲਰਤਿ ਬਿਤਯੋ ਢਿਰ ਕਾਲਾ ਨਹਿੰ ਕੁਛ ਬਿਘਨ ਬਿਥਾਰੀ” 

॥੨੦॥ ਠਿਜ ਨਿਜ ਉਰ ਮਹਿ ਡਰ ਸਭਿ ਧਰਿ ਧਰਿ ਗਮਨੇ ਉਠਿ ਉਠਿ 

ਡੇਰ।-ਅਸ ਨਹਿ ਹੋਹਿ ਗੁਰੂ ਰਿਸਕਰਿ ਉਰ ਸਰ ਤੇ ਹਮਹਤਿ ਗੇਰੇ॥੨੧॥ 

ਕੋਸ ਅਵਾਈ ਹਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਯਾ ਛੋਰਹਿ ਕਿਸ ਤਾਂਈ" । ਤਊ ਹਮਹਿ 

ਸਮ ਲਰਤਿ ਕਰਤਿ ਰਣ ਇਹ ਤੋ ਬਹੁ ਬਡਿਆਈ-॥੨੨॥ ਸਗਰੇ ਰਿਦੇ 

ਬਿਚਾਰਤਿ ਮਹਿਮਾ ਵਹਿਰ ਕਹੈਂ' ਬਹੁ ਨਾਂਹੀਂ।ਸਭਿ ਬਿਧ ਅਧਿਕਪ੍ਰਤਾਪੀ 

ਜਾਨਹਿੰ-ਭਯੋ ਨ ਕੋ ਭਵ ਮਾਂਹੀ--॥ ੨੩ ॥ ਉਤ ਸਤਿਗੁਰ ਅਵਲਕਤਿ 

ਆ ਭਰਕੇ “ਬੈਂਤ ਵਿਚ ਬਣੀ (ਹੋਈ ਇਬਾਰਤ) ਫਾਰਸੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਦੇਖੀ 
ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ।੧(ਸਾਡੀ)ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਓਏ ਜਾਣ ਲਈ/£ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਛੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ।“ਬਾਹਨ੍' 

(ਪ੍ਰਤੱਖ) ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ । 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ( ੫੭੬੬ ) ਚਿਤ ੬ । ।ਅ£ ੧੫, 

ਮੀ ਨ ਕੋ ਪੁੰਜ ਖਰੇ ਬਹ ਸਿੰਘਨਿ 
ਗੇ ਬਖਾਨ (੩੬੩ ਕਊਦਿ ਨ ਬੀਤ ਸੈਨ ਲੇ ਜਲਮਰ ਪਰੀ ਜਰੀ 
ਮਾਹੀ । ਮਡਿ ਕਾਚੀ ਇਤ ਪਰੇ ਪਰਬਤੀ ਚੇਰੇ ਤੁਰਕਨਿ ਚਾਹੀ” ॥ ੨੫॥ 
ਦਯਾਇੰਘ ਕਰ ਜੋਰਿ ਉਚਾਰੀ ਆਜ ਤੁਰਕ ਪਤਿ ਰਾਜਾ । ਸਿੰਧ ਮੇਖਲਾ 
ਅਵਨੀ ਲੀਨਸਿ ਵਿਰੈ ਸੀਸ ਪਰ ਤਾਜਾ ॥ ੨੬॥ ਕਹੂੰ ਮਵਾਸ ਨ ਜਗ 
'ਮਹਿੰ ਛੋਰਯੋ ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ ਅਸ਼ੇਸ਼ੂ। ਹਾਲਾ ਭਰੈ' ਤੁਰਕਪਤਿ ਆਰੀ ਅਵ- 
ਰੈਗ ਭਲੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੂ ॥੨੭॥ ਅਗੰਹ ਕੌਨ; ਹੈ ਪ੍ਰਭੁ ! ਇਨ ਸਨਮੁਖ ਉਦੈ 
ਅਸਤ ਤੁਰਕਾਨਾ । ਆਪ ਲਰਹੁ ਸਭਿ ਸਫਾ ਉਠਾਵਹੁ ਜਗ ਮਹਿ ਰਹਿ 
ਹਿੰਦੁਵਾਨਾ॥ ੨੮ ॥ ਰਾਜੇ ਕੁਛ ਰਜਪੂਤ ਰਹੇ ਜਗ; ਤਿਨ ਕੀ ਬਹੁ ਮਤਿ 
ਮਾਰੀ। ਦੇ ਕੈਨਯਾ ਤੁਰਕਨਿ ਕੋ ਜੀਵਤਿ ਧਿਕ ਤਿੰਨ ਕੀ ਸਰਦਾਰੀ 
॥੨੯॥ ਉਦੈ ਅਸਤ ਕੀ ਲੀਨ ਜਮੀਯਤ" ਰੱਯਤ ਸਭਿ ਨਰ ਹੋਏ। ਤੁਮ 
ਪ੍ਰਭੁ ਲਰਹੁ ਕਿ ਮਾਰਹੁ ਤੁਰਕਨਿ ਅਪਰ ਨ ਜਗ ਮਹਿ ਕੋਏ?॥ ੩੦ ॥ 
ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਕਹਿ ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੈਧਯਾ ਸਮੈਂ ਪਛਾਨਾ।ਉਠਿ ਕਰਿ 
ਲੋ ਖੈਦਨਾ ਠਾਨਹਿ ਸਿੰਘ ਜੋਰਿ ਜੁਗ ਪਾਨਾ॥ ੩੧॥ ਨਿਜ ਨਿਜ 
`ਮੁਰਚਨਿੰ ਮਹਿ ਸਵਧਾਨੀ ਦੁਹੁੰਢਿਸ਼ਿ ਮਹਿ ਤਕਰਾਈ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ 
ਗਾਵੇ ਹੋਵਤਿ ਸੁਪਤੇ ਰਾਤਿ ਸਿਤਾਈ ॥੩੨॥ ਦਿਨਪ੍ਰਤਿ ਤੋਪ ਤੁਪਕ ਬਹੁ 
'ਛੂਟਹਿਂ ਮੁਰਚਨਿ ਰਹੈ ਲਰਾਈ । ਇਕ ਦਿਸ਼ ਨਦੀ ਦੁਤਿਯ ਦਿਸ਼ ਗਿਰ 
ਗਨ ਸ਼ਬਦ ਹੋਤਿ ਸਮੁਦਾਈ ॥ ੩੩॥ ਜਿਤ ਦਿਸ਼ਿ ਪਰਹਿ ਜੈਗ ਨਰ 
ਦੀਰਘ ਤਿਤ ਦਿਸ਼ਿ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਵੈਂ । ਖੜਗ ਪ੍ਰਹਾਰਨ ਲਾਗ ਪਹੁੰਚ ਕਰਿ 
ਰਿਪੁ ਕੀ ਚਮੂੰ ਭਜਾਵੈਂ॥੩੪॥ਕਈ ਬਾਰ ਗਨ ਮਰਹਿਂ ਪਹਾਰੀ ਕਈ ਬਾਰ 
_ਭੁਰਕਾਨਾ । ਦਿਸ਼ਿ ਪਰਹਿ ਜ਼ੋਰ ਬਲ ਦਲ ਕੋ ਘਾਲਹ ਬਡ ਘਮ- 
_ਸਾਨਾ॥ ੩੫॥ ਯਾਂਤੇ ਡਰਤਿ, ਨ ਕਰਤਿ ਲਰਾਈ ਦਬਕਹਿਂ ਮੁਰਚਨਿ 
ਮਾਂਹੀ । ਨਿਜ ਨਿਜ ਬਲ ਮਹਿ ਥਿਰ ਹੁਇ ਬੈਠਤਿ ਓਟ ਕਗੰਹਿ ਬਡ 
ਤਾਂਹੈ॥੩੬(ਭੀਮਚੈਦ ਸੂਬਨਿ ਸੈਗ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਨਿਤਸੀਖਯਾ ਅਸਦੇਤਾ। 
“ਗੁਰ ਢਿਗ ਤਸਕਰ ਗਨ ਬਟਪਾਰੇ ਤਿਨ ਤੋਂ ਰਹਹੁ ਸੁਚੇਤਾ ॥੩੭॥ ਮੱਦ 

` ਵੇਸ਼ ਆਦਿਕ ਜੇ ਰਾਠਹਿ" ਬੀਨ ਬੀਨ ਕਰਿ ਰਾਖੇ । ਨਿਸ ਮਹਿ ਅਧਿਕ 

“ਬਹੁਤੇ ਆਦਮੀ ਭਾਵ ਵੌਜ । “ਨਾ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰ? । 



ਪਰ ਢਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ । ( ੫2੬੭ ) - ਰਿਤੁ ਇੈ।% 

ਬਲੀ ਸੇ ਹੋਵਤਿ ਮਹਾਂ ਤਿਮਰ ਅਭਿਲਾਖੇ" ॥ ੩੮ ॥ ਅਸ ਨ 
ਗਿ 
ਧਾਵਹਿਂ, ਕਛ ਬਸ ਚਾਲਹਿ ਨਾਂਹੀ ॥੩੯॥ ਬਹੁਤੇ ਅਹੈ' ਲੋਹਗੜ ਮਹਿ ਸੋ 
ਰਾਖਹੁ ਬਹੁ ਤਕਰਾਈ।ਵੇਰਾ ਆਪ ਕਰਹੁ ਤਿਸ ਦਿਸ਼ ਮਹਿ ਝਜਿ ਸ਼ਿਪਾਹ 
ਸਮੁਦਾਈ॥੪੦॥ਇੱਤਯਾਦਿਕਸੁਨ ਜ਼ੋਰਦਸਤ ਜੋ ਕਈਬਾਰ ਕਰਿਢੇਰੇ।ਸੱ- 
ਯਦ ਸ਼ੇਖ ਘਨੋ ਤਹਿ ਤਕਾਗੇ ਕਰਿ ਸਵਧਾਨ ਬਡੇਰੇ॥੪੧॥ਜਮਾਦਾਰ ਭਾਰੀ 
ਤਹਿੰਛੋਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਰਵਲੀ”ਜਾਂਹੀ“ਸਪਤਹੇ ਨਹਿ ਨਿਸਮਹਿੰ ਬਨਗ਼ਾਵਲ 
ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਰਾਖਿਕਰ ਮਾਂਹੀ॥੪੨॥ਸਵਾਧਾਨ ਦੇਖਤਿ ਉਤਰਹੀਏ ਦਿਰਿਗ ਉਘਾਰ 
ਕਰਿ ਨੀਕੇਨਹਿੰਆਲਸ ਕਿਸ ਰੀਤਿ ਕਰਹੁ ਤੁਮ ਗਵ ਹੁਇ ਗਯੋਨ ਜੀ- 
ਕੋਂ॥੪੩॥ਸਨਤਿ ਸ਼ਰਵਲੀ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ  €ਕ੍ਕਾ ਨਬਾਬ ਇਮ ਭਾਖਜੋ । 
ਹਜ਼ਰਤ ਕੌ ਇਕਬਾਲ” ਬਭੇਰਾ ਬਿਜੈ ਕਰਨ ਅਭਿਲਾਖ੧॥੪੪॥ ਕਿਸ ਕੋ 
ਪ੍ਰਾਨ ਨ ਪਜਾਰੇ ਹੋਵਹਿ ਜੋਹਮਰੇ ਪਰ ਆਵੈ।ਕੇਤਿਕ ਗਢ ਮਹਿ ਨਰਭਟਦਂ 
ਠਹਿਰੇ ਨਿਕਸ ਜੁ ਮਾਰ ਮਚਾਵੈਂ ॥੪੫ ॥ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿਪਾਹ-ਬਿਲੋਕਹੁ 
ਰਿਪੁ ਕੌ ਤ੍ਰਾਸ ਕਰੈਤੀਨੀਠ ਨੀਠ ਸਿਖ ਬਿਰੇ ਦੁਰਗ ਮਹਿਂ ਵਹਿਰ ਮਿ੍ ਤੂ 
ਦਿਖਰੈਤੀ। ॥੪੬॥ਹੁਕਮ ਕਹੋ ਤੋਂ ਟੋਲਾ ਘਾਲਹਿੰ ਤੋਰਹਿ ਗਫ ਦਰਵਾਜਾ। 
ਕਹਿ ਕਰਿ ਕਹਾਂ ਤ੍ਰਾਸ ਦਿਖਰਾਵੇਂ ਰਾ _ਸਮਾਜਾ? ॥੪੭॥ ਇਮ 
ਤਕਗਾਈ ਕਰਤਿ ਮੋਰਜ਼ਨਿ ਦੂਬੇ ਵਰ ਵਿੰਸ਼ਿ ਚਾਰੋਂ ।“ਨਿਕਟ-ਨ ਢੂਕਹੁ 
ਬਿਰੇ ਰਹਹੁ ਬਲ ਘੇਰਾ ਪੂਰਿ ਕੋ ਬਾਰੋ ॥੪੮॥ ਲਰਿਬੇ ਮਹਿ ਸਮਤਾ ਨਹ 
ਬਨਿ ਹੈ ਮਰਹਿੰ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਜੋਧਾ । ਖਾਰ ਕੂਟ ਪੁਨ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਦਿ ਅੰਝਰ ਚਲਹਿ 
ਨ ਬਸ ਕਿਯ ਕ੍ਰੋਧਾ॥੪੯॥ਅੰਨ ਆਦਿ ਵਸਤੂ ਥੁਰ ਜੈ ਹੈ ਤਉ ਗੁਰ ਵਹਿਰ 
ਨਿਕਾਸਹਿ । ਜੇ ਕਰਿ ਲਰਭਿ ਰਹੈਂ' ਸਿੰਘਨਿ ਸਨ ਲਾਖਹੁੰ ਸੁਭਟ ਬਿਨਾ- 
ਸਹਿੰ॥੫੦॥ਤਊ ਨ ਸਰ ਹੋਵਹਿ“ ਰਣ ਮੰਡਹਿੰ ਅਪਰ ਉਪਾਂਵ ਨ ਕੋਈ?। 
ਸਗਰੇ ਗਿਰਪੰਤ ਤੁਰਕ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਇਹ ਮਸਲਤ ਦ੍ਰਿਢ ਹੋਈ ॥ ੫੧॥ 
ਲਰਿਬੇ ਤੇ ਸਭਿ ਅੰਗ ਬਜ਼ਾਵਹਿ ਮਾਨਿ ਮਰਨ ਕੋ ਤ੍ਰਾਸ।ਘੇਰਾ ਪਾਇ ਥਿਰੇ 
ਵਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਮਹਿ ਚਿਚੈਕਾਲ ਜੈ ਆਸਾ5 ॥੫੨॥ ਕੈਭਿਕ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਦਿਸ 
ਭਾਂਤੀ ਪਰੋ ਚੁਗਿਰਦੇ ਘੇਰਾਸਿੰਘਨ ਕੇ ਉਤਸਾਹ ਵਬੈ ਨਿਤ ਰਿਪ ਸਨ 
ਰਾਤ ਵੇਲੋਂ ( ਕੈਮ ਕਰਨ ਨੂੰ) ਬੜੇ ਬਲੀ £ ਟੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ: ਹਨੈਰਾ ਚਾਈਂਦੇਂ ਹਨ। 
ਬਸ਼ਰਫ਼ਮੂਲੀ । ੧ਮੇਰਢਾ ਕਿਨੇ ਦੇ ? ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । 5ਪ੍ਰਤਾਪ । (ਕਿਲ੍ਹਾ) ਸਰ ਨਹੀਂ 
ਹੋਊ) ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊ । “ਭਾਵ ਜੈ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਧਰਕੇ ਕਿ ਢਿਰਾਕੀ ਟੋੇਗੀ, ਪਾ:-ਭਥ । 



1 ਰੂ ਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੭੯੮ ) ਰੁਤ ੬ । ਐ ੧੬, 

ਲਰਿਬੈ ਕੋਰਾ ॥੫੩ ॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਟੂਰਜ ਗ੍ਰੰ'ਬੇ ਖਸ਼ਟਮ ਟੁਤੇ “ਝੰਗ” ਪ੍ਰਨੰਗ 
ਬਰਨ? ਨਾਮ ਪੰਚਦਸ਼ਮੋ ਅੰਸੂ ॥ 9੫॥ ___ ੧੬. [ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰਾਤੀ' ਹੱਲਾ] । 

॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਹੁਤੋ ਦੂਰ ਕੁਛ ਲੌਹਗੜ ਆਨੰਦ ਪੁਰਿ ਤੋਂ ਸੋਇ । ਢੁਕੇ ਮੋਰਚੇ 

ਲਿਕਣ ਤਿਹਿ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਗ਼ਾਵਲ ਹੋਇ॥੧॥ਲਲਿਤਪਢ ਛੇਢ। ਇਕ ਦਿਨ 

ਨਿਸਾਂ ਭਈ ਅੰਧਿਆਰੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਚ ਭਾਖਾਂ । “ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ! 
ਸਵਾਧਾਨ ਬਨਿ ਸੁਨਿ ਮੇਰੀ ਅਭਿਲਾਖਾਂ ॥ ੨॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੌਵਪੁਰਿ ਤੇ ਕੁਛ 

ਅੰਤਰ, ਨੌਰ ਨਹੀਂ" ਲਖਿ ਸੋਊ। ਯਾਂ. ਤੇ ਨਿਕਟ ਮੋਰਚੇ ਲਾਵਤਿ"ਮਨ 
ਵਧਾਇ ਸਭਿ ਕੋਊ ॥ ੩॥ ਅਗਮ ਪੁਰੇ ਅਰੁ ਹੋਲ ਗੜੀ ਮਹਿੰ-ਅਪਰ ਕੈਸ 

ਗੜ ਸਾਰੇ । ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੈਂ ਸਭਿ ਥਲ ਮੁਰਚੇ ਢੁਕੇ ਨਿਕਟ ਹਮਾਰੇ" ॥੪ ॥ 

ਅਬਿ ਨਿਸ ਮਹਾਂ ਅੰਧੇਰ ਗੁਬਾਰੀ ਦੁਰਜਨ ਗ਼ਾਫਲ ਭਾਰੇ । ਧਰੇ ਭਰੋਸਾ 
ਸੁਪਤ ਪਰੇ ਬਹੁ ਕੋ ਇਕ ਜਾਗਨ ਹਾਰੇ ॥ ੫ ॥ ਉਪਰ ਪਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾਨਨਿ 

ਐਂਚਹੁ ਕਰਹੁ ਲਥੇਰ ਪਬੇਰਾ । ਏਕ ਵਾਰ ਕਰਿ ਕਰਹੁ ਕਿਨਾਰਾਂ ਪਰਿਹੈ 
ਰੌਰ ਘਨੇਰਾ ॥ ੬ ॥ ਨਹੀਂ ਪਛਾਨ ਪਰਸਪਰ ਹੋਵੈ ਕਣਹਿੰ ਪਰਸਪਰ 

ਸਾਰੇ । ਹੋਤਿ ਪ੍ਰਾਤਿ ਕੇ ਕਰਹਿ ਵਰਕ” ਵਿਰ ਨਿਕਟ ਨ ਆਇ ਹਮਾਰੇ” 

॥ ੭॥ ਸੁਨਿ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਤਿਹ ਸਮੁੜਾਯਹੁ “ਹੁਕਮ ਨ ਪ੍ਰਭੂ ਬਖਾਨਾਂ । 
ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਕਹਤਿ-ਨ ਨਿਕਸਹੁ ਬਾਹਰ ਦੁਰਗ ਰਹਹੁ ਸਵਧਾਨਾ-॥੮॥ 

ਅਬਿ ਬੂਝਨ ਕੀ ਬਿਧਿ ਨਹਿੰ ਬਨਿ ਹੈ ਕ੍ਰਿਪਾਸਿੰਧ ਸੁਖ ਮਾਂਹੀਨਹੀਂਜਗਾ- 
ਵਨ ਕੈਸੇ ਹੋਵਹਿ ਕੁਤੋ ਕਹਹਿੰ ਤੁਵ ਪਾਹੀ ॥੯॥ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁਨ ਕਹਜੋ 

€ਲਖਹੁ ਇਮ ਰਾਜਨੀਤ ਕੀ ਬਾਤੀ । ਸਮਾਂ ਪਾਇ ਰਿਪੁ ਤੋ ਨ ਚੁਕੈ ਕਿਮ 

ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਹਿ ਸੁ ਘਾਤੀ॥੧੦॥ਤੁਰਕਨਿ-ਕੋ ਮਾਰਨ ਮਤਿ ਗੁਰ ਕੌ ਇਹ 

ਬਿਧਿ ਤਿਨ ਅਨੁਸਾਰੇ । ਪ੍ਰਭੁ ਬੂਝਨਿ ਕੀ ਅਬਿ ਨਹਿ ਆਛੀ; ਸੁਨਿ ਹੈਂ 

ਸਕਲ ਸਕਾਰੇ“।੧੧॥ਅਬਿ ਮੈਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤਿ ਰਿਪੁ ਜੋਹੇ ਪਰੇ ਸੁਪਤ ਇਕ 

ਸਾਰਾ । ਬਹੁਰ ਘਾਤ ਇਹ ਹਾਥ ਨ ਆਵੈ ਕਰਹੁ ਸੈਘਾਰ-ਸਬਾਰਾਂ ॥੧੨ ॥ 
ਛਕਿ ਅਵੀਮ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਮਨਜੋਂ ਆਵਤਿ ਜਾਤਿ.ਨਿਹਾਰੇ । ਗ਼ਾਫਲ ਪਰੇ 
ਤਾਸ ਬਿਨ ਹ੍ਰੇ ਕੈ ਆਛੀ ਬਿਧਿ ਲਿਹੁ ਮਾਰੇ? ॥੧੩॥ ਸਨੋ ਸਨੇ ਸਭਿ ਸਿੰਘ 
੧ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ “ਲੋਹ ਗੜ੍ਹ')। “(ਵੈਰੀ) ਮੋਰਚੇ ਨੇਕੇ ਲਿਆਂ ਰਹੇ ਹਨ । %(ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਤੋਂ ਤੰ) ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ (ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ) ਮੋਰਚੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹਨ (ਪਰ) ਸਾਡੇ (ਇਹ) ਨੇੜੇ ਆਂ : 

ਢੁੱਕੇ ਹਨ। “ਭਾਵ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ (ਸਾਬੋਂ) । “ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਕੀ (ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ) ਦੱਸੀਏ । ̀  

$ਸਏ? ਸਾਰੀ (ਗਲ) ਸੁਣ ਹੀ. ਲੈਣਗੇ । 



ਮਰ ੧੪ <ਤਾ੫ ਮੂਰਜ। । ( ੫੭੯੯) ਰਿਤੁ ੬ । ਐਹ ੧੬. 

ਜਗਾਏ ਸੁੱਖਾ ਪੀਵਨ ਕੀਨੋ । ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨ_ਠਾਨਿ ਕਰਿ ਸਗਰੇ ਖੜਗ 

ਸਿਪਰ ਯੰਰ ਲੀਨ ॥ ੧੪ ॥ ਜਾਮ ਨਿਸਾਂ ਤੇ ਤਾਰੀ ਠਾਨਤਿ ਅਪਰ ਦੁ 

ਘਰੀ ਬਿਤਾਈ/ਖਟ ਘਟਿਕਾ ਜਬਿ ਰਹੀ ਰਾਤਿ ਲਖਿ ਸਿੰਘ ਤਯਾਰ ਸਮੁ- 
ਦਾਈ॥੧੫॥ਸਭਿ ਕੋ ਸਮੁਝਾਵਨ ਕਰਿ ਨੀਕੇ“ਇਕ ਇਕ ਖੜਗ ਪ੍ਰਹਾਰੇ। 

ਬਹੁਰ ਸ਼ੱਤ ਕੇ ਬੀਚ ਨ ਰਹੀਏ ਹੂਜੈ ਤੁਰਤ ਕਿਨਾਰੇ” ॥੧੬॥ ਪੌਰ ਲੋਹ- 

ਗੜਕੋ ਤਬਿੰ ਖੋਲੜੋ ਨਿਕਸੇ ਸਿੰਘ ਜੁਬਾਂਰੇ . ਖੜਗ ਸਿਪਰ ਦ੍ਰੈ ਕਰ ਮਹਿੰ 
ਲੀਨੇ ਅਫਿਨ ਅਛਿਨ' ਪਗ ਧਾਰੇ ॥੧ 7 ॥ ਮੌਨ ਧਰੇ ਕੁਛ ਕਰੇ ਸ਼ਬਦ 

ਨਹਿ ਔਚਕ ਪਰੇ ਸੁ ਜਾਈਮੁੰਡੀਆ ਨਗਨ ਤੁਰਕ ਕਟ ਡਾਰੇ”' ਸਭਿਨਿ 

ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਚਲਾਈ ॥੧੮॥ ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ ਕਰਿ ਰੌਰ ਮਚਾਯਹੁ ਕੂਦਤਿ ਸਿੰਘ 

ਜੁਬਾਰੇ। ਨੀਂਦ ਮਾਂਹਿ ਤੇ ਪਲਕ ਨ ਖੁਲਤੀ ਮਾਰਿ ਖੜਗ ਕਟਿ ਡਾਰੇ ॥ 

੧੯॥ ਆਧੀ ਘੜੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਬਹੀ ਬਹੁ ਰੁੰਡ ਮੁੰਡ ਗਨ ਹੋਏ । ਸ਼ਸਤ੍ਰ 

ਖ਼ੈਭਾਰ ਨ ਕਿਸਕੀ ਹੋਈ ਕਟਿ ਕਟਿ ਧਰਿ ਪਰ ਸੋਏ ॥੨੦॥ ਕਿਸਕੋਂ ਮੁੰਡ 
ਤੁੰਡ ਕਿਹ ਕਾਟਜੋ ਕਿਸਕੀ ਗ੍ਰੀਵਾ ਨਯਾਰੀ । ਕਿਹ ਸਿਕੈਧ; ਭੁਜ; ਹਾਥ 

ਕਟੜਕੋ ਕਿਹ, ਕਟ” ਕਿਸ ਪੇਟ ਪਿਛਾਰੀ ॥ ੨੧॥ ਜੈਘ ਕਟੀ, ਜਾਨੂੰ ਕਿਸ 

ਕਾਟ3ੋ, ਕਿਸ ਕੇ ਚਰਨ ਬਿਦਾਰੇ । ਲੋਚਨ; ਕਰਨ ਕਟੇ ਬਿਲਲਾਵਤਿ 

ਇਕ ਬਾਰੀ ਇਮ ਮਾਰੇ ॥ ੨੨॥ ਭਯੋ ਸਥਾਰ ਖੇਤ ਮਹਿ ਤੁਰਕਨਿ ਜਿਮ 

ਕਾਸ਼ਟ ਕਟਿ ਡਾਰੇ । ਨਿਸਾ ਅੰਧੇਰ ਸ਼ੋਰ ਬਡ ਮਾਚਾਂ ਦਿਖਤਿ ਨ ਹਾਥ 
ਪਸਾਰੇ ॥ ੨੩॥ ਨਿਕਟ ਕਿ ਦੂਰ ਹਤੇ ਗਨ ਡੇਰੇ ਸਨਧ ਬੱਧ ਹੁਇ ਧਾਏ । 

ਸਿੰਘ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਿ ਤਤਛਿਨ ਮਹਿੰ ਦੁਰਗ ਬਿਖੈ ਸਭਿ ਆਏ ॥ ੨੪ ॥ 

ਚਲਨਿ ਲਗੀ ਗਨ ਤੁਪਕ ਮਿਲੋ ਪੁਨ ਕਛੂ ਪਛਾਨ ਨ ਹੋਈ । ਆਪਸ 

ਬਿਦੈ ਕਟਨ ਸਭਿ ਲਾਗੇ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਹਿ ਕੋਈ ॥੨੫॥ ਗੁਲਕਾਂ ਸੈਗ ਮਰੇ 
ਤਬਿ ਅਨਗਨ ਕਟੇ ਖੜਗ ਕੇ ਸੈਗਾ। ਇਤ ਉਤ ਲਥੈਂ' ਸਿੰਘ ਇਹ 

ਅਵਤਿ ਕਰਤਿ ਆਪ ਮਹਿ ਜੈਗਾ%॥੨੬॥ ਰਸਾਵਲ ਵਦ॥ਪਿਤਾ ਪੂਤ ਮਾਰਾ। 

ਕਿ ਭ੍ਰਾਤੈ ਪ੍ਰਹਾਰ।ਕਰਾਚੋਲ ਚਾਲੋ/ਨ ਜਾਂਹੀ ਸੈਭਾਲੇ ॥ ੨੭ ॥ ਕਿਸੂ ਨਾਂਹਿ 

ਪੂਛੇ।ਸੁਧੀ ਤੇ ਸੂ ਛੂਛੇ“ । ਕਰੇਂ ਓਜ ਧਾਵੈਂ । ਪ੍ਰਹਾਰੈ ਚਲਾਵੈਂ ॥ ੨੮ ॥ ਕਟੈ' 
ਐਪ ਮਾਂਹੀ । ਦਿਖੋ ਕੋਇ ਨਾਂਹੀ । ਪਛਾਨੈ ਨ ਆਨਾ । ਪ੍ਰਹਾਰੈ' ਕ੍ਿਪਾਨਾਂ 

ਰੋਲੀ ਹੋਲੀ(ਅ) ਅੰਛੰਨ=ਲਗਾਤਾਰ । ”ਨੰਗੀਆਂ ਸਿਰੀਆੰ ਕੱਟ ਸੁੱਟੀਆਂ । 'ਲਕ । “ਇਧਰ 
ਊਧਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੰਘ ਐੱਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪੋ ਵਿਚ ਜੋਗ । “ਬੇਖਬਰੇ । 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਥੰਜ । ( ੫੮੦੦ ) . __ਰਿਤੁ ੬। ਅੰਸੂ ੧੬ 

।੨੬॥ ਬਿਸ ਮੋਰਚਾ ਮੈਂ । ਸੋਘਾਰ _ਤਮਾਸੇ । ਬਹਮੋ ਸ਼੍ਰੋਠ ਜਾਈ। ਬਿਰਾ 
ਲੌਬ ਛਾਈ" ॥ ੩੦॥ ਸੁਨਜੋ ਰੌਰ ਸੂਬੇ । ਮਹਾਂ ਚਿੰਤ ਡੂਬੇ। ਕਟਜੋ ਮੋਰਚਾ 

ਰ੍ ਕੋ । ਸੁਨਜੋ ਸ਼ੋਰ ਤਾਂਕੋ ॥ ੩੧॥ ਬਡੋ ਗ਼ਜ਼ਬ ਹੋਵਾ। ਨਹੀਂ ਮੂਢ ਜੋਵਾ। 

ਬਠੈ ਕੌ ਉਖਾਵਾ ? ਅੰਧੇਰਾ ਸੁ ਛਾਵਾ ॥ ੩੨॥“ਨਹੀਂ' ਰਾਤਿ ਜਾਗੇ । ਤਬੈ 
ਢਾਵ ਲਾਗੇ । ਪਰੇ ਸਿੰਘ ਜਾਈ। ਲਖ ਜਾਹੁ ਭਾਈ”? ॥ ੩੩ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥` 
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਣਿ ਮੋਰਚਾ ਵਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪਾਇ। ਤੁਰਕ ਮੂਢ ਮਤਿ ਹੋਇ 
ਕਰਿ ਨਾਸ਼ ਭਏ ਦੁਖ ਖਾਇ ॥ ੩੪॥ ਚੌਪਈ॥ ਕੈਂਚਨ ਕੋ ਮੰਦਰ ਬਡ 
ਸੁੰਦਰ । ਹੀਰਾ ਮੁਕਤਾ ਲਾਗੇ ਅੰਦਰ । ਨੀਕੇ ਕਾਰੀਗਰਨਿ' ਸੁਧਾਰੀ । 

ਤਰ ਕੀ ਪੰਕਤਿ ਬੈਲ ਬਿਬਾਰੀ॥੩੫॥ ਬਹੁਤ ਬਡੂਰਜ ਮਨਿ ਦਮਕਾਈ”। 
ਅਸ ਘਰ ਸਭਿ ਰੁਤ ਮਹਿ ਸੁਖਦਾਈ । ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕੇ ਬੀਚ ਬਿਰਾਜੇ। 
ਰੁਚਿਰ ਪ੍ਰਯੈਕ ਤਰੇ ਛਇ ਛਾਜੋ ॥ ੩੬ ॥ ਰਚੇ ਪੁਰਣ” ਕੇ ਪਾਵੇ ਚਾਰੂ। 
ਸਬਜ਼ ਮਣੀ ਖਚਿ ਕੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰੂ“। ਮੂੰਗਾ ਅਧਿਕ ਜਾਂਹਿ ਕੋ ਜਰਯੋ । 
ਕਿਸ ਵਸ ਕੇ ਦਰ ਘਰ ੨੭ ॥ ਰੁਢਿਰ ਮਖ਼ਮਲੀ ਛਾਦਿ ਬਿਛੌਨਾ । 
ਸੇਜ ਬੈਦ ਸੈੰਦਰ ਦੁਤਿ ਭੌਨਾ। ਰ੍ੰਵੇ ਜ਼ਰੀਦਾਰ ਲਣਕੇਤੇ । ਤਸ ਪਰ ਪ੍ਰਛੂ 
ਬਿਸ਼੍ਹਾਮ ਕਰੈਝੇ ॥ ੩੮ ੮॥ ਰੋਰਾ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਨਿੰਦ੍ਰਾ ਤਯਾਗੀ। ਚੌਂਕੀਦਾਰ . 
ਹਕਾਰਸਿ ਆਗੀ । ਤਿਸ ਕੋ ਕਹਜੋ ਪਠਹੁ ਨਰ ਕੋਈ।ਕਹਾਂ ਜੈਗ ਮਾਚਕੋ 
ਲਿਹੁ ਜੋਈ $?॥ ੩੯ ॥ ਤਹਿੰ ਕੌ ਸਿੰਘ ਲਕਾਉ ਮਮ ਤੀਰ । ਸਰਬ ਬਾਤ 
ਕਹੈ ਸ਼ਧੀਰਾ। ਸੁਨਿ ਬਾਰਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਪਠਾਯੋ। ਦੌਰਯੋ ਤੁਰਤ ਲੋਹਗੜ 

ਆਯੋ ॥ ੪੦॥ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਮਿਲਜੋ । ਗੁਰੂ ਪਠਾਯੋ ਮੈਂ ਇਤ 
ਮਿਲਕੋਂ ।-ਕਿਮ ਰੌਗ ਮਾਚਯੋ ਤੁਮ ਓਰੀ-। ਸੁਧਿ ਲੈਬੇ ਹਿਤ ਆਯੋ ੌ ਰੀ 
॥੪੧॥ ਅਪਠੇ ਸਿੰਘ ਸੰਗ ਕਰਿ ਦੀਜੈ।ਪਠਹੁ ਤੁਰਤ ਨਹਿ ਬਿਲਮ ਲਗੀ- 
ਜੈਂਮਸੁਨਿ ਗੁਰ ਨਾਮ ਬਤਾਇ ਬ੍ਰਿਤੰਤਾ । “ਫਤੋ' ਲਈ-ਕਹੀਏ ਭਗਵੈਤਾ” 
॥ ੪੨॥ ਸੇਂਗ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਪਠਾਯੋ। ਤਤਛਿਨ ਚਲਜੋ ਗੁਰੂ ਢਿਗ 
ਆਯੋ । ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਭੁ ਬੂਝਕੋ ਤਿਸ ਤਾਂਈ। “ਕਸ ਰੌਰਾ ਮਾਚਕੋ ਸਮੁਦਾਈ ਊ” 
॥੪੩॥ਕਹਜੋ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਜੋਰਿ/ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ ਭਯੋ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੋਰਊਸ਼ੇਰ 

"ਰਤੀ ਤੇ ਲੋਬਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ । “ਜਾਕੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ! । ( ਅ ) ਲਖੇ ਜਾਦਿੰ=ਪ੍ਭੀਤ ਹੁਦਂ 
ਦਰ ਤਹੀ ਪੁਰਫ | । 
“ਪੰਨੇ ਦੀ ਗੁਲਜਾਰ ਵਿਚ ਜਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ । “ਆਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ 

(= ਪਾ 

੨ 



ਸੂ ਗੁਰ £ੂਰਜ । ( ੫੮੦੧) ਦੁਤ ੬ ਅੰਸੂ ੧੭ 

ਸਿੰਘ ਨ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੋਈ। ਮੌੜ ਕੀਨ ਮੁਰਚਾ ਵਿਗ ਹੋਈਂ ॥੪੪॥ 
ਸਗਰੇ ਸੁਪਤੇ ਤੁਰਕ ਨਿਹਾਂਗੇਤੁਮਰੀ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਡਰ ਉਰ ਧਾਰੇਸ਼ੇਰਸਿੰਘ 
ਤਬਿ-ਕਹਜੋ ਸੁਨਾਈ । ਹਾਥ ਜੋਰ ਹਮ ਲੋ ਬਖ਼ਸ਼ਾਈ॥ ੪੫ ॥ ਨਿਸ 
ਅੰਧਕਾਰੀ ਪਿਖਿ ਕਰਿ ਪਗੇਚਰਮ ਧਰੇ'ਖਗ ਨੰਗੇ ਕਰੇ । ਕਟੀਆ ਕਰਤਿ 
ਭਾਏ ਤੁਰਕਾਨਾ ।-ਹਾਇ ਖ਼ੁਦਾਇ ਅਲਾਹਿ-ਬਖਾਨਾ ॥੪੬॥ ਆਧੀ ਘਰੀ 
ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਬਜਾ£। ਕੌ ਹਤਿ ਹ੍ਰੇ ਕੋ ਘਾਇ ਪਲਾਏ । ਤੁਪਕ ਤਮਾਚੇ ਖੜਗ 
ਨਿਖੰਗਾ । ਕਰਾਚੋਲ ਬਹੁ ਲੂਟ ਨਿਸੈਗਾਂ ॥ 8੭ ॥ ਜਬਹਿ ਮਤਾਬੀ ਜਰੇ 
ਮਸਾਲਾ। ਜਿਤ ਕਿਤ ਭਯੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਿਸਾਲਾ । ਆਇ ਆਪਨੇ ਦਰਗ 
ਸਮਾਏ। ਕਿਸ ਕੋ ਲਗੀ ਨ ਤਾਤੀ ਬਾਏ ॥ ੪੮॥ ਤੁਰਤ ਵਤੇ ਕੋ ਦੁੰਦਭਿ 
ਬਾਜ।ਬਹੁ ਤੁਰਕਨਿ ਕੋ ਲੂਟਿ ਸਮਾਜਾਂ । ਆਪ ਸਹਾਇਕ ਹ੍ਰੈ ਕਰਿਵਾਯੋ। 
ਮਾਰਿ ਖਾਲਸਾ ਉਰ ਹਰਖਾਯੋ?॥ ੪੯॥ ਇਤਨੇ ਮਹਿੰ ਹੋਈ ਭੁਨਸਾਰਾ। 
ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨ ਗੁਰੂ ਤਨ ਧਾਰਾ । ਦੋਨਹੁੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਵਾਏ । ਆਇ 
ਤਬਹਿ ਪਗ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ ॥ ੫੦ ॥ ਭਏ ਪ੍ਰਮੈਨ ਦੇਖਿ ਗੋਸਾਈਂ' । “ਸਾਧ 
ਸਾਧ! ਸਭਿਹੌਨਿ ਅਲਾਈ । ਪਏਸ ਬਿਧਿ ਹੀ ਮਾਰਨ ਰਿਪ ਬਨੈ । ਬਢੈ 
ਆਪ ਬਲ ਛਲ ਤੋਂ ਹਨੈ ॥ ੫੧ ॥ ਦੀਜੈ ਤੁਰਕਨ ਸਦਾ ਸਜ਼ਾਇ । ਰਾਜ 
ਤੇਜ ਇਨ ਦੇਹ ਖਪਾਇ । ਸਨੋ ਸਨੋ ਲਯਤਾ ਸਭਿ ਲਹੈਂ। ਨਹੀਂ ਨਗਾਰ- 
ਬੈਦ ਕੋ ਰਹੈ ॥੫੨॥ ਗਿਰਪਤਿ ਬਨਿ ਹੈ' ਤਬੈ ਅਧੀਠ।ਰਹੈਂ ਖਾਲਸੇ ਆਗੇ 
ਦੀਨ”। ਇਮ ਕਹਿ ਕਰਿ ਬਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ । ਸਿਰੰਪਾਇ ਮੰਗਵਾਇਸਿ 
ਰੂਰੇ ॥ ੫੩॥ ਬਖਸ਼ੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੇ ਦੋਇ।ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਸੋਇ । 
ਸਭਿ ਸਿੰਘਨਿ ਕੋ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾ।ਪੁਰਹੁ ਕਾਮਨਾ ਮੰਨ ਕੀ ਨਾਨਾ ॥੫੪॥ 
ਸਭਿ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਹਰਖਾਇ। ਗਏ ਆਪ ਗਵ ਦੇਖਨਿ ਥਾਇ। ਸਰਬ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰੀ ਤਕਰਾਈ । ਗੁਲਕਾਂ ਅਰ ਬਰੂਦ ਸਮੁਢਾਈ ॥ ੫੫॥ ਬਹੁਰ 
ਸਭਾ ਮਹਿ ਆਨਿ ਬਿਰਾਜੇ (ਜਿਨ ਦੇਖਤਿ ' ਅਘ ਜੈ ਹੈਂ ਭਾਜੇ। ਸਂਦਰ 
ਸੂਰਤ ਮੋਹਤਿ ਮਨ ਕੋ । ਸਾਬਤ ਸਿੱਖ ਰਹੇ, ਪੈਨ ਤਿਨ ਕੋ?॥ ੫੬॥ 
ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰ ਬੇ ਖਸ਼ਟਮ ਰੁਤੇ “ਮੋਰਚਾ ਕਤਲ ਕਰਨ” ਮ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ 
ਖੋਬਸ਼ਮੇ ਅੰਸੂ ਮ ੧੬ ॥___ ੧੭. [ਬਾਘਨ ਤੇ ਬਿੱਜਘੋਖ ਦੇ ਰੌਲੇ ਚਲਾਉਣੈ]।' 
ਦੋਹਫਾ ॥ ਸ਼ੋਰ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾ ਮਹਾਂ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਦਿ । ਸਭਿਨਿ ਸਿੰਘ- 
'ੰਕਿ ਨੇੜੇ ਹੈ ਗਿਆ ਹੈ ( ਵੈਰੀ ਦਾ ) ਮੋਰਚਾ । “ਢਾਲਾੰ ਧਾਰਕੇ । ₹ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਿਸੈਗ ਹੋਕੇ 
ਲ੍ਰਵੀਆਂ । “ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨ ਹੈ । 



ਸ੍ਰ ਗੂਚ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸ਼ੂਰਜ। ____ ( ੫੮੦ ) ___ਰਿਤੁ੬ । ਅਸੂ ੧੭ 

ਮਨੁ ਕਾਮਨਾ ਦਈ ਕਰੇ ਆਹਿਲਾਦ" ॥੧॥ ਲਲਿਤਪਦ ਫ੮॥ ਦੈਵਨਿ ਕੌ ਭੀ 

ਦੁਰਲਭ ਦੀਰਘ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦੀਨੋ । ਅੰਤ ਸਮੈਂ ਦੇ ਅਪਨ 
ਸਮੀਪਾ” 

ਮੰਹਾਂ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਕੀਨੰ॥੨॥ ਥਾਨ ਬਾਨ ਪ੍ਰਤਿ ਮੁਰਚਨਿ ਮਾਂਹੀ.ਕਰੇ ਸਿੰਘ 

ਸਵਧਾਨਾ । “ਹੋਨਿ ਸਮੀਪ ਨ ਦੀਜੈ ਦੁਰਜਨ ਸ਼ਸਤ੍ਨ ਤੇ ਕਰਿ ਹਾਲ” 

॥ ੩॥ ਬਿਨਾਂ ਤਾਸ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਆਸਾਂ ਸਿੰਘ ਸੁਚੇਤ ਰਹੈਤੇ । ਦੁਸ਼ੈਟ 

ਸਮੀਪੀ ਹੋਨਿ ਨ ਪਾਵੈਂ ਲਾਖਹੁਂ ਗਿਰਦ ਭ੍ਰਮੰਤੇ ॥ ੪॥ ਉਤ ਸੂਬੇ ਦੋਨਹੰ 

ਮਿਲਿ ਬੈਠੇ ਭੀਮਚੈਦ ਵਿਗ ਆਯੋ। ਗਿਰਪਤਿ ਅਪਰ ਹੈਫੂਰੀ ਆਦਿਕ 

ਮਿਲੇ ਆਨਿ ਇਕ ਥਾਯੋ॥੫॥ ਤੁਰਕ ਮੁਸਾਹਿਬ ਸਜਾਨੇ ਮੁਖਿ ਜੋ ਬੈਠੇ 

ਸਰਬ ਸਭਾ ਮੈਂ । ਸ਼ੋਕ ਪਰਾਜੈ ਤੇ ਚਿਤ ਉਪਜਯੋ ਤਜਿ ਉਤਸਾਹ ਤਮ
ਾਮੈ - 

॥੬॥ ਭਾਜਿ ਬਚੇ ਜੇ ਮੁਰਚੇ ਮਹਿੰ ਤੇ ਸੋ ਤਤਕਾਲ ਬੁਲਾਏ। ਕਰਨ ਲਗੇ 

ਦਰਿਯਾਢਤ ਤਿਨ ਕੀ “ਕਿਸ ਬਿਧਿ ਦੁਸ਼ਮਨ ਆਏ ॥੭॥ਕਿਮ ਆਲਸ 

ਬਹੁ ਕਰੇ ਦਬਾਵਨਿ ਗ਼ਾਵਲ ਹੈ ਕਰਿ ਸੋਏ । ਭਈ ਪਰਾਜੈ ਸੁਬਕੀ ਹਮ 

ਕੋ ਜਹਿੰ ਕਹਿੰ ਸੁਨਿ ਸਭਿ ਕੋਏ”॥੮॥ ਕਹਤਿ ਭਏ ਸਭਿ ੪ਸੁਠਿ ਨਵ
ਾਬ 

ਜੀ ! ਰਖੀ ਘਨੀ ਤਕਰਾਈ । ਜਾਨਿ ਫਜਰ ਕੋ ਵਖਤ ਹੋਇ ਅਬਿ-ਨਰ 

ਬਹੁਤੋ ਅਲਸਾਂਈ ॥੯॥ ਕਰਤਿ ਰੋਜ ਹੀ ਰਹੇ ਇਸੀ ਬਿਧਿ ਵਜਰ ਵਖਤ 

ਅਲਸਾਏ। ਦਿਨ ਮੰਹਿ ਲਰਿ ਹੈਂ ਇਹ ਬਿਸਾਸ ਧਰਿ ਜਾਂਗਤਿ ਕਿਤਿਕ 

ਰਹਾਏ ॥ ੧੦ ॥ ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਤਸਕਰ ਕੀ ਸਮਸਰ ਆਨਿ ਪਰੇ ਸਮੁ- 

ਦਾਈ। ਪਗਿਯਾ ਕੀ ਨਹਿੰ ਸੁੱਧਿ ਸੈਭਾਰੀ ਆਯੁਧ ਕਹਾਂ ਉਠਾਈ ॥ ੧੧ 

ਸੁਪਤ ਕਟੇ, ਕੋ ਉਠਨ ਨ ਪਾਏ; ਕਿਨਹਿੰ ਨ ਬਸਤ੍ਰ ਸੈਭਾਰਾ । ਇਮ 

ਜ਼ੁਲਮੀ' ਤਤਕਾਲ ਕੇਰ/ਤ ਹੀ ਸਕਲ ਮੋਰਚਾ ਮਾਰਾ॥੧੨॥ ਯਾ ਖ਼ਦਾਇ 

ਹਮ ਜਾਨਤਿ ਕਯਾ ਬੇ ਦਗ਼ਾ ਕਰਹਿ ਮੈਘਾਰੈਂ ।ਏਕ ਘਰੀ ਦਰਮਯਾਨ 

ਪਰੀ ਨਹਿੰਘਇਮ ਏ ਗਜ਼ਬ ਗੁਜ਼ਾਹੈ॥੧੩॥ਸੂਤੇ ਜਾਗਤਿ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬ
ਰ" 

ਔਚਕ ਖੜਗ ਪ੍ਹਾਰੈਂ । ਪੁਨ ਆਪਸ ਮਹਿ ਭਿੜੇ ਭੂਲ ਭਟ ਭੁਰ ਭਯ- 

ਨਕ ਮਾਰੇ॥੧੪॥ਜ਼ੇਰਦਸਤ ਅਰੁ ਖਾਨ ਵਜੀਦਾ ਸੂਬੇ ਛੂਝ ਲਾਂਜਾ। ਰਿਦੇ 

ਕੋੋਧ ਕਰ ਨੰਤ੍ਰ .ਵੇਰਿ ਕਰਿ ਤਾੜਯੋ ਗਿਰਪਤਿ ਰਾਜਾਂ ॥ ੫॥ “ਆਪ 

੧ਸਾਰੇ ਇੰਘਂ ਦੀ ਮਨੋਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇਕੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ । “ਆਪਣ ਸਮੀਪਤ' ਦ੍ਕੀ 

੩(ਤੁਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਵਿਚ (ਸੁਬਭੀ=) ਛੁਟਿਆਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋਈ 

ਥਾਂ ਥਾਂ ਸੁਣੇਗਾ । $ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਇਕ ਘੜੀ (ਦੇਰ) ਨਹੀਂ ਪਈ । “ਸੁੱਤੇ ਜਾਗਢਿਆਂ ? ਬਰੋਬਰ 

ਨਹੀਂ ਹੇ ਸਕਦੇ । 



ਪੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (.੫੮੦੩ ) ਰਿਤੁ ੬ । ਅੱਸੂ ੧2, 

ਨਿਚਿੰਤ ਹੋਇ ਕਰਿ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਹ ਚਮੂੰ ਮਰਿਵਾਈ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮਰੀ ਬਹੁ 
ਨਿਬਰੀ ਅਪਕੀਰਤਿ ਜਗ ਛਾਈ ॥ ੧੬॥ ਕਹਜੋ ਸ਼ਾਹ ਸਨ ਜਥਿ ਤੁਮ 

ਪਹੁੰਚੇ-ਸਤਿ੨:ਰ ਢਿਗ ਨਹਿੰ ਸੈਨਾ-ਅਬਿ ਇਹਲਰਤਿ ਕੌਨ ਬਿਚਹੈ ਕੈ 
ਕਯੋਂ ਨ ਕਹਤਿ ਕੁਛ ਬੈਠਾ '॥੧੭॥ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਨਹਿ ਮੁਹਿੰਮ ਮਹਾਂ ਇਮ 
ਲਰਿ ਕਰਿ ਲਸ਼ੁਕਰ ਗਾਰਾਕੋਧ ਕਰਹਿ ਤਬਿ ਕੌਨ ਸਹਾਰੈ ਬਿਨਸੈ ਰਾਜ 
ਦ:ਮਾਰਾ ॥੧੮॥ ਰਾਤਿ ਮੋਰਚਾ ਕਟਕੋ ਨਿਕਟ ਤੁਮ ਭਏ ਨ ਆਨਿਸਹਾਈ। 

ਨਹੀ' ਭੇਤ ਅੰਤਰ ਤੇਨੈਂਲੇ ਕਰਿ ਸਧ ਨਹਿ ਪੁਥਮ ਸਨਾਈ ॥੧੯॥ ਲਰਿਬੇਂ 
ਕੋ ਤਮ ਨਹਿੰ ਬਲ ਘਾਲਹੁ ਬੈਠ ਹੋਇ ਕਿਨਾਰੇ । ਹਮ ਅਬਿ ਕੂਚਕਰਹਿੰ 
ਚਢਿ ਜਾਵਹਿੰ ਪਾਛੇ ਤੁਮ ਕੋ ਮਾਰੇ! ॥੨੦॥ਭੀਮ ਚੋਦ ਅਰੁ ਕੂਪ ਚੋਦ ਜੁਗ 
ਹਾਥ ਬੈਦਿ ਕਰਿ ਬੋਲੋ/ਕਿਮ ਨਬਾਬ ਜੀ ! ਦੋਸ਼ ਹਮਾਰੋ ਸੁਧ ਕੁਛ ਰਹੀ ਨ 
ਓਲੋ%॥੨੧॥ਹਮ ਨਿਤ ਕਹਤਿ ਰਹਤਿ ਹਿਤ ਅਤਿਜੁਤਿ” ਤਸਕਰ ਗਨ 

ਬਟਪਾਰਾ।ਕਰੇ ਬਟੋਰਨ ਠੌਰ ਠੌਰ ਤੇ ਗੁਰ ਕੋ ਭਟ ਦਲ ਭਾਰਾ ॥੨੨॥ਸਭਿ 

ਤੇ ਅੱਗੂ ਮੋਰਚਾ ਹੋਯਸਿਰਹੇ ਨ ਬਿਚ ਸਵਧਾਨੇ ।ਕਰੀ ਸਿਆਨਪ ਕਿਨਹੂੰ 
ਨਾਂਹਿਨ ਪੁੰਜ ਪ੍ਰਾਨ ਕਿਯ ਹਾਨੋ ॥ ੨੩॥ ਲਰਿਬੇ ਤੋ ਸਰਬਰ ਨਹਿਂਜੋਵਹ 
ਲਾਖਹੁੰ ਢਮੂੰ ਖਪਾਵੈਰਹਹੁ ਦੂਰ ਬਿਰ ਹਰੈ ਹਰੈ ਕਰਿ ਸਗਰੇ ਨਿਕਟ ਹੋਲ ਨਹਿ 
ਪਾਵੈਂ ॥ ੨੪॥ ਅੰਨ ਆਦਿ ਰੋਕਨਿ ਕਰਿ ਰਖੀਅਹਿ, ਆਛੀ ਬਾਤ ਇਸੀ 
ਮਹਿ । ਜਾਗੂਤਿ ਰਹੈ' ਰਾਤਿ ਕੋ ਸਗਰੇ ਜੋ ਭਟ ਬਾਨ ਤਿਸੀ ਮਹਿ ॥੨੫॥ 

ਹਮ ਅਨੁਸਾਰਿ ਆਪਿ ਕੇ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਕਰਹਿੰ ਕਾਰ ਜਿਮ ਭਾਖਹੁਲਰਲ_ 
ਮਰਨਜੀਂਤਦਿ ਅਰੁ ਹਾਂਰਨ ਦਿਸ਼ਿ ਖੁਦਾਇ ਅਭਿਲਾਖਹ!॥੨੬॥ਕਿਤਿਕ 

ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਬ ਗਿਰਪਤਿ ਸਭਿ ਸੂਬਨਿਕੋਂ ਪੁਨ ਦੀਨਾ/ਜਬਿ ਕੁਛ ਰਿਸਹਿੰ 

ਇਸੀ ਬਿਧ ਤ੍ਰਾਸਹਿੰ -ਕਈ ਬਾਰ ਧਨ ਲੀਨਾ ॥੨੭ ॥ ਚਢਿ ਸਗਰੇ ਪੁਨ 

ਗਏ ਬਿਲੋਕਨ ਪਰਯੋ ਮੋਰਚਾ ਛੂਛਾ । ਕਾਕ ਕੋਕ ਗਨ ਗੀਧ ਸ੍ਰਾਨ ਪਲ 

ਖਾਹਿੰ,ਦੇਖਿ ਤਬਿ ਖੂਛਾ ॥੨੮॥#ਜਬਿ ਪਹੁੰਦੇਂ ਤਬਿਉਰਲਕਾ ਲਾਰੈ ਲੋਥ 
ਪਰੀ ਸਮੁਦਾਈ% ਦਫਨਾਵਨ ਕੀ ਬਿਧਿ ਨਹਿ ਬਨਤੀ; ਪਰੇ ਰਹੈ' ਤਿਸ' 

ਠਾਈ“॥੨੯॥ਦੂਰ ਮੋਜ਼ਚਾ ਹਟਿ ਕਰਿ ਬਾਂਧਹੁ,ਨਿਤ ਰਹੀਅਹਿ ਸਵਧਾਨ॥ 
ਕੇਗਾਲ ਦਿੱਤਾ । ੨(ਅਸੀਂ) ਓਹਲੇ ਸੀ । ₹ਬਹੁੰਤੇ ਹਿਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਦਿੱਟਂ ਸਾਂ 
“ਜਦ (ਲੋਬਾਂ ਚੁੰਕਣ) ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ (ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ) ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਰਾਣਗੀਆਂ 2 ਲੋਬਾਂ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੀਆਂ ਹਨ । “ਪਏ ਰਹਿਣ ਦਿਓਂ ਇਸੇ ਬਾਵੇ' । 

#ਪ:-ਕਿਸ ਨਰ ਤੇ । `ਪ-ਤਬ ਪਟੂੰਦੇ ਅਬ । 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੫੯੦੪-) ਟੁ੩ ੬। ਅੰਮੂ ੧2. 

ਤੋ ਵਤੇ ਨ ਕਬਹੁ ਲੀਨਸਿ ਕਈ ਬਾਰ ਰਨ ਠਾਨਾ”॥ ੩੦ ॥ 
ਕਰਿ ਜੁਗ ਸੂਬੇ ਅਰੁਰਾਜੇ।ਪੁਨ ਪਹੁੰਝੇ 

੍ ਕੁਛ ਦੌਦਭਿ ਬਾਜੋ ॥ ੩੧ ॥ ਪ੍ਥਮ 
ਦਿਨ ਕੋ' ਬੀਤੇ ਢਰਯੋ ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੇਰਾ । ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਜੀਆਂ 

ਰਨਿ ਆਨਤਿ ਚੇਰਾਂ॥੩੨॥ਜਰੇ ਜਵਾਹਰ ਕੰਚਲ 
ਕੋ ਆਏ। ਮਾਵੇ ਕੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਿ ਤੇਤਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਮੁਖ 

॥ ੩੩॥ ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨ ਠਾਨਿ ਕਰਿ ਬੈਠੇ ਉਚੇਥਲ ਭਗਵੈਤਾ। 
ਕਰਿ ਕਰਿ ਪਹੁੰਚੇ ਦਰਸਹਿਂ ਮੁਖ ਦੁਤਿਵੈਤਾ ॥ ੩੪॥ 

ਖਾਲਸੇ ਸ਼ੋਭਤਿ ਜਿਮ ਜਾਦਵ ਸਮੁਦਾਯਾ । ਰੂਪ ਗੁਬਿੰਦ 
ਜੀ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਸਹਿਤ ਸੁਹਾਯਾ ॥੩੫॥ ਕਿਧੋਂ ਕਬੋਰ ।ਬਰਯੇ 
ਜ਼ੇਵਰ ਜੋਤ ਸੁਹਾਵੈ । ਦੇਵਨ ਗਨ ਮਹਿੰ ਕਿਥੋਂ ਇੰਦ ਹੈ 

ਰ: | ਦਤਿ ਪਾਵੈ ॥੩੬॥ ਕੈ ਮੁਨਿ ਗਨ ਮਹਿ ਰਾਮਚੈਦ੍ ਜੀ ਥਿਰੇ 
ਸ਼ੁਤਿ ਸੁਖਦਾਈ । ਤੁੰਗ ਸਥਲ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਕ ਥਿਰ ਤਬਿ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਲਗਾਈ ॥ ੩੭ ॥ਪਰੇ ਜਹਾਂ ਕਹਿ ਦੀਰਘ ਡੇਰੇ ਤੰਬੂ ਗਨ ਸ਼ਮਿ- 
ਯਾਨੋ । ਝੰਡੇ ਥਾਨ ਥਾਨ ਪਰ ਝੂਲਤਿ ਬਹੁਤ ਬਰਨ ਕੇ ਬਾਨੋ" ॥ ੩੮ ॥ 
ਸਿਵਰ ਪਿਖਜੋ ਪੁਨ ਸੂਬਨਿ ਕੋਰਾ ਤੰਬੂ ਲਗਜੋ ਬਨਾਤੀ । ਤਾਨਯੋ ਸ਼ਮਿ- 

ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਜੁਤਿਸਵਧਾਨਾ।ਤਿਹ ਬਿਲੋਕਿ ਮੁਸਕਾਇ ਕਹਮੋ ਪ੍ਰਭੁ 
“ਇਹ ਸਨਮੁਖ ਡਰ ਹਾਨਾ॥੬੦॥ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਕਰਜੋਰਿ ਉਚਾਰੀ,ਜਬਹਿ 
ਪ੍ਰਹਾਰੇ ਬਾਨਾਂ' । ਤਬਿ ਡਰਿ ਕਰਿ ਬਿਰ ਦੂਰ ਰਹਤਿ ਭਾ ਬਹੁ ਦਿਨ 
ਬਿਤੇ, ਸੁਹਾਨਾਂ[॥੪੧॥ ਪ੍ਰਥਮ ਰੀਤਿ ਹੀ ਬੈਠਨਲਾਗੇ-ਕਹਾਂ ਤੀਰ ਨਿਤ 
੧ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਏ । "ਦਾਸ ਨੇ । ਥਟੋਗ ਟੈਗ ਦੇ ਬਣੇ ₹£ । (ਅ) ਬਹੁਤ ਰੰਗਾਂ ਦੇ 
ਲਿਬਾਸ। $ਇਹ (ਵੈਰੀ) ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਭਰ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ (ਏਠੇ) ਹਨ । “ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਮਾਰੇ 

ਸਲ (ਆਪ 2) । $ਤਦੇ' ਡਰਕੇ ਦੂਰ ਏਠਣ ਲਗ ਪਏ ਸਨ (ਇਸ .ਗਲ ਨੂੰ) ਬਹੁਤ ਦਿਨ 

ਬੀਤ ਦੁਕੇ ਹਨ, (ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ) ਸੁਹਣੇ ਥਾਂ ਉਤੇ”""। 'ਜਗਾ ਜਗਾ ਕਵਿ ਜੀ 

ਇੱਸ ਵਰਫਨ ਵਿਚ ਬੜਾ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਉਧਾਰ ਪਿੱਛੇ ਦਸ ਆਏ ਹਾਂ । 
ਇੰਕ ਗਲ ਇਹ ਬੀ ਹੈ ਕਿ ਕਵਿ ਜੀ ਦੇ ਸਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਮੇਨਦਾਬ ਦਿ%. 
ਸਰੇਦਾਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਅਫੀਮ ਤੇ ਭੈਗ ਇਕ ਸਰਵਾਰੀ ਦਾ ਅਗ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸਨੇ 
ਅਣਗਿਣਤ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਸਿਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭੋਬੀਆਂ ਹਨੋ । 1ਪਾ:-?ਜਾਨਾ। 

ਹੂੰ ਬੁਕ 
੍ ਨੈ 

ਹੋ 4 ਹੈ 

ਨ ਰੂੰ ਤੁ ੰ  
ਮੂੰ ਹੇ 
ਗਾ ਰਤ ! 



ਨਾ ਅੰਗ ( ੫੮੦੫ ) ਰਿਤੁ ੬ । ਅਨੂ ੧੭, 

"-। ਅਪਨੋਂ ਆਪ ਦਿਖਾਵਨ ਕਰਤੇ ਤੁਰਕ-ਕਹਾਂ ਲਗਿ ਹਾਰੈ”- 
ਆ 
ਇਸ ਥਲ ਉਚੇ ਪਰ ਬਿਰ ਕਰਿਕੈ ਕੌਤਾ ਡਾਰਿ ਚਲਾਵੋ? ॥ ੪੩ ॥ ਸੁਠਿ 
ਆਇਸੁ ਕੋ ਸਿੰਘ ਤੁਰਤ ਹੀ ਗਏ ਤੋਪ ਜਹਿ ਠਾਵੀਐਂਚਨ ਕਰਿ ਆਨੀ 
ਛਭਤਛਿਨ ਮਹਿੰ ਚੌਂਪ ਰਿੰਦੇ ਮਹਿੰਨਂਬਾਢੀ ॥ ੪੪॥ ਇਕ ਕੋ 'ਬਾਘਨ ਨਾਮ 
ਧਰਜੋ ਪ੍ਰਭੁ ਇੱਜਘੋਖ ਕਹਿੰ ਦੂਜੀ । ਕ ਰ ਦਿਵਾਨ ਆਗੇ ਬਿਰ ਦੋਨਹੁਂ 
ਚੈਂਦਨ ਪੁਸ਼ਪਨਿ ਪੂਜੀ ॥ ੪੫ 4 ॥ ਕਬਿੱਤ ॥ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੀ ਦੁਲਾਰਨ” 
ਕਰਨ ਵਾਰੀ, ਕਿਥੋਂ ਗੁਰੂ ਮੂਰਤ ਕੀ ਰੱਛਾਂ ਦੂਪ ਧਾਰੀ ਹੈ” । ਕਿਧੋਂ ਬਿਜੈ 
ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਧਾਰਿ ਠਾਂਵੀ ਵਿਰ; ਕਿਧੌਂ ਰੂਪ ਕਾਲਕਾਕੋਦਾਸਨ ਉਧਾਰੀ 
ਹੈ'। ਸਿੰਘਨਿ ਸਹਾਇ ਹੇਤਹੁੰਦੇਤਿ ਹੈ ਦਿਖਾਈ ਸੋਇ; ਕਿਥੋਂ ਮ੍ਿੱਤੁ 
ਦੁਰਜਨ ਕੀ ਦਾਰੁਨ ਸੁਧਾਰੀ ਹੈਂਹਿੰਦ ਕੋ ਧਰਮ ਧਰਾ ਧਾਚਿਬੇ ਕੋ, ਧੀਰ 
ਧਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਪ ਉਪਮਾ ਬਿਚਾਰੀ ਹੈ” ॥ ੪੬ ॥ ਗਾਵੇ ਗਵ 
ਢਾਹਿਬੇ ਕੋ, ਦੀਹ ਦਲ ਦਾਹਿਬੇ ਕੋ, ਖਾਲਸਾ ਉਮਾਹਿਬੇ ਕੌ ਦੁਰਜਨ 
ਬਿਹਾਲਕਾ” । ਤੁਰਕਨਿ ਕੋ ਤੋਜ ਤ੍ਰਿਨ ਸੈਚੈ ਸਮਾਂ ਬਧਕੋ ਬਹੁ ਤਾਂਕੇ ਛਾਰ 
ਕਰਿਬੇ ਕਹੁ ਮਾਨਹੁ ਜੋਤਿ ਜ੍ਰਾਲਕਾ। ਮੇਘਨ ਕੇ ਬੀਚ ਬਸੇ ਗਾਜਿ ਗਾਜਿ 
ਗਾਜ ਜੋਇ ਦੂਜੋ ਦੋਹ ਧਾਰੇ ਜਨੁ ਆਈ ਖਲ ਘਾਲਕਾ” । ਵਾਸ ਪਰਤਿ- 
ਪਾਲਿਕਾ; ਸੁ ਖਾਲਿਕ ਕੀ ਖਾਲਿਕਾ; ਸਰੂਪ ਮਨੋ ਕਾਲ ਕਪ੍ਰਗਟ ਭਈ 

_ (ਵੇਰੀ ਵਿਚਾਰਦ ਹਨ) 'ਕਿ (ਗੁਰੂ ਜੀ) ਕੇਹੜਾ ਟੇਜ ਰੋਜ ਤੀਰ“ ਮਾਰਦੇ ਹਨ । "ਤੁਰਕ 
ਆਪਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੱਟ ਤਕ (ਸਿੱਖਾਂ ?) ਹਾਰੇ ਰਹੀਏ ਭਾਵ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀਏ । 

ਥਗੂਵ ਖਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ । $ਗੁਰੂ ਮੂਰਤ ਦੀ ਰੱਖਨ' ਨੇ ਹੀ ਰੂਪ ਧਾਜਿਆ ਹੈ । “ਦਾਸਾਂ 
ਦੇ ਉਧਾਰਨ ਲਈ । #ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਭਜਾਨਕ ਸਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ । “ਹਿੰਦ 
ਹਕ ਵੇਖਣ ਲਈ ਧੀਰਜ_ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤੋਪ ਦੀ 
ਇਹ ਉਪਮਾਂ । ।ੈਂ) ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ । 'ਦਇਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ । ̀ €ਘਹ ਦ ਢੇਰ ਵਤ। "ਬਿਜਲੀ 
ਨਿਤ ਜਸ ਵਿਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ (ਮਾਨੋ ਓਹੋ ਹੀ) ਦੂਜੀ ਦੇਹ (ਤੋਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ) 
ਬਾਰਕੇ ਵੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਹਿਤ ਆਈ ਟੈ । _ #ਪਟ-ਹਤਨ ਹਿਤ । . 

“ਆਨੰਢਪੂਰ ਲੁਟ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਸਿਲਹਖਾਨਾ ਸਭ ਵੋਰੀ ਦਲ 
ਦੇ ਹੱਥ ਪਿਆ। ਟੌਪਾਂ ਫੀ ਸਰਹਿੰਦ ਆਦਿ ਐੱਪੜੀਆਂ । ਲਾਟੌਰ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਅਜੋਬ- 
ਯੱਚੇ ਵਿਚ ਪਈ ਹਨ । ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖਗਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਬਾਘਨ ਤੇ ਇੰਜਘੋਖ ਦੇ ਕੱਦ 
ਚਲ ਵਨ ਜਲ ਗਲੀ ਕਹੀ ਹਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਹੋਸਨ । 

_ਪ:-ਆਇ। 



ਰੰ ਗੁਰ ਪਾਪ ਪੂਰਜ। ( ੫੮੦੬ ) ਰਿਤੁ ੬ । ਸੰ, ੧੮. 

ਕਾਲਕਾ'॥ ੪੭॥ਸੋਯਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਬਿ ਲੇ ਕਰਿ ਆਇਸੁ ਡਾਰਿ ਬਰੂਦ 

ਕਸਕੋ ਤਬਿ ਗੋਰ॥ਤਬੁ ਬਨਾਤੀ ਸੋਂ ਸੂਤ ਬੈਧਕੋ ਮੁਖ ਕੀਨ ਬਰੋਬਰ ਸ਼ੱਤ- 
ਨਿ ਓਰਾ।ਤਾਕ ਭਲੇ ਤਬਿ ਤਯਾਰ ਕਰੀ ਤਤਕਾਲ ਪਲੀਤੇ ਹੈ ਲਾਇਸੈ 

ਤੋਗ ।ਗਾਜ ਗਿਰੀ ਜਨੁ ਦੀਹ ਅਵਾਜ ਤੋ” ਘੂਕ ਸਬੇਗ/ ਰਿਪੂ ਸਿਰ 

ਵੋਰਾ ॥ ੪੮ ॥ ਬਾਘਨ ਛੋਰਿਕੈ ਤਕਾਰ ਕਰੀ, ਬਿਜਘੋਖ ਕੋ ਸ਼ੂੰਕ ਚਲਕੋ 
ਤਬਿ ਗੋਰਾ । ਸੁਏ ਕੋ ਝੰਡਾ ਖਰਾ ਅਵਿਲੋਕ ਕੌ ਤਾਕ ਕੈ ਮਾਰਤਿ ਭੇ ਤਿਸ 
ਓਰਾ । ਫੇਰ ਕਸੀ ਨਹਿ ਦੇਰ ਲਗੀ ਉਰ ਕੰਪ ਉਠੇ ਸੁਨਿ ਕੈ ਰਵਿਘੋਰਾ“ । 

ਬੈਲੀ ਕੋ ਪਾਇ ਕੈ ਠੋਕਤਿ ਹੈਂ ਗਜ;ਦੇਤਿ ਪਲੀਤੇ ਮਹਿ ਤੂਰੰਨ ਤੋਰਾ।। 
੪੯॥ ਦਹਗਾ ॥ ਤੈਬੂ ਕਲਸ ਉਡਾਇਕੇ ਝੰਡਾ ਦਿਯੋ ਗਿਰਾਇ। ਟੂਫ ਪਰਜੋ 
ਧਰ ਪਰ ਤਬੈ ਸ਼ੋਰ ਉਠ੍ਯੋ ਸਮੁਦਾਇ ॥੫੦॥ ਇਤਿ £੧ ਗੁਰ ਪ੍ਤਾਪ £ਰਜ ਤਿ ਬੇ 
ਖਸ਼ਟਮ ਟ੍ਤੇ “ਤੋਪ ਮਾਰਨ? ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਟਨਨੈ ਨਾਮ ਸਪਤ ਦਸਮੋ ਸੰਸੂ ੧੭॥ 

੧੮) [ਘੇਰਾ ਜਾਰੀ । ਭਾਈ ਕਟ੍ੱਯਾ ਜੀ]। 
ਦੇਹਰਾ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੋਰੇ ਚਲੋਂ ਲਗੇ ਸੁ ਲਸ਼ਕਰ ਮਾਂਹਿ। ਝੈਡਾ ਟੁਫਿ ਜਗ 
ਖੰਡ ਭਾ ਤੰਬੂ ਬਿਰੇ ਸੁ ਨਾਂਹਿ॥੧॥ ਸ੍ਰੈਯਾ ॥ ਖਾਨ ਵਜੀਦ, ਲਹੌਰਪਤੀ ਜੁਗ 
ਦੇਖਿਕੈ ਗੋਰਨਿ ਕੀ ਅਸ ਮਾਰਾ। ਛੋਰਿ ਭਜੇ ਅਪਨੋ ਥਲ ਤਾਂਛਨ ਆਯੁਧ 
ਨਾ ਤਨ ਚੀਰ ਸੈਭਾਰਾ” । ਵਾਹਨ ਕੌਨ ਉਡੀਕ ਕਰੈ ਤਬਿ ਹੋਇ ਬਿਹਾਲ 
ਭਜੇ ਸਿਰਦਾਰਾ। ਝੀਚ ਬਿਰੇ ਦਲ ਆਪਨ ਕੇ ਨਹਿੰ, ਤੂਰਨ ਦੌਰਿਕੈ 
ਕੀਨ ਕਿਨਾਰਾ 1 ੨॥ ਗੋਰਨ ਕੀ ਅਸ ਮਾਰ ਕਰੀ ਜੁਗ ਤੋਪ ਛਟੈਂ ਤਬਿ 
ਬਾਰੇਬਾਰਾ । ਮਾਰ ਢੀਏ ਤੁਰਕਾਨ ਮਹਾਂ ਭਟ ਕੀਨ ਬਿਚਾਂਰ ਨ ਹ੍ਰੈ 
ਉਪਚਾਰਾ । ਭਾਂਜਤਿ ਹੈਂ ਤਜਿ ਕੈ ਪਟ ਆਯੁਧ; ਤ੍ਰਾਸ ਭਯੋ ਤੁਰਕਾਨ 
ਮੈਂ ਭਾਰਾ । ਫੂਟਿ ਗਏ ਸਿਰ, ਟੂ ਗਏ ਪਗ; ਛੂਟਿ ਗਏ ਹੱਥਕਾਰ ਨ 
ਧਾਰਾ” ॥ ੩ ॥-੯ਦੀਰਘ ਦੂਰ ਇਤੀ ਲਗਿ ਆਵਹਿ ਤੋਪ ਦਰਾਜ 
ਕਹਾਂ ਅਸ ਭਾਰੀ ? ਬ੍ਰੰਦ ਬਿਤੇ ਦਿਨ ਕੀਨੇ ਨਿਵੇਸ ਕੋ ਕੋਇ 
ਨ ਪਹੁੰਚਿ ਸਕੜੋ ਨਹਿ ਮਾਂਰੀ।ਆਜ ਕਹਾਂ ਇਹ ਕੌਤਕ ਭਾ ਜਿਮ ਪੂਰਬ 
ਤੀਰ ਅਏ ਇਿਕਬਾਰੀ । ਹਿੰਦੁਨਿ ਕੋ ਇਹ ਪੀਰ ਕਹਾਵਤਿ ਹੈ ਕਰਾਂਮਾਤ 
“ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਰਚੀ ੋਈ ਹੈ (ਇਹ ਤੋਪ) ਮਾਨੋ ਕਾਲ (ਮੌਤ) ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਯਾ ਕਾਲਕਾ 
(ਦੇਵੀ) ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੇ । [ਅ:, ਖਾਲ੍ਰਿਕ=ਰਚਨ ਹਾਰ । ਖਾਲਿਕਾ=ਰਚੀ ਹੋਈ] । “ਤੁਰ 
ਦਾ ਬਨਾਤੀ ਤੈਬੂ ਡੋਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਤਿਟ੍ਹਂ ਸ਼ਤ੍ਰਆਂ ਵੇਲ ਬਰੋਬਰ ਕਰਕੇ ਤੋਪ ਦਾ ਮੂੰਹ 

ਕੀਤਾ । ੧ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ । “ਛੇਤੀ । “ਤਜਾਨਕਲੈਂਬਦ । <ਤੋੜਾ । “ਨਾ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਤੇ ਨਾਂ 
ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਬਸਤਰ ਹੀਮੈਡਾਰੇ । “ਧਾਰੇ ਹੋਏ ਹੱਥਸਾਰ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਏ । ੯ਸੋਚਦੇ ਹਨ:- 



| ਫੁਰ ਤਾਪ ਟੂਰਯ। ___ (੫੮੦੭) ___ ਚਿਤੁ ੬। ਅੱਸੂ ੧੮. 

ਕਿ ਆਇ ਅਗਾਠੀ" ॥ ੩॥ ਅੰਗ ਤਰੈਗਨਿ ਬੈਗ ਛਾਦੇ, : ਬਹੁ ਬੀਰ ਗਿਰੇ 
ਲਗਿ ਗੈ ਤਨ ਗੋਰੇ । ਓਟ ਮਹਿ ਜਾਇ ਖਟੇ ਬਿਤ ਹੋਵੜਿ; ਹੈਰਤਿ ਬ੍ਰਿੰਦ 
ਨਿਵੇਸ ਕੀ ਓਰੇ”। ਸੋ ਕੁਈ ਲਗਿ ਛੂਟਤਿ ਦੋਨਹੁੰ ਬਾਘਨ ਸੋ ਬਿਜ- 
ਘੋਖਨ ਘੋਰੇ,ਬੇਗ ਤੇ ਜਾਤ ਕਰੈ' ਉਤਪਾਤ ਲਗੈ ਭਟ ਗਾਤ ਨ ਜੀਵਤ 
ਛੋਰੇਂ॥੫॥ਸੋਦਰ ਕੋ ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਹੋਤਿ ਅੰਧੇਰ ਉਠੇ ਘਰ ਆਏ। 
ਤੋਪਨ ਆਨ ਸਥਾਨ ਕਰੀ ਬਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਛਤੋ ਫਾਰਜਾਦੇ । ਦੇਗ਼ 
ਦਈ ਬਰਤਾਇ ਤਬੈ ਕਰਿ ਖਾਨ ਰੁ ਪਾਨ `ਬਿਰੇ ਨਿਜ ਥਾਏ।ਹ੍ਰੈ ਸਵਧਾਨ 
ਰਹੈ ਤੁਰਕਾਨ ਤੋ, ਮਾਰਹਿੰ ਸਦਾ ਨਹਿ ਮਾਰ ਕੁ ਖਾਏਂ ॥। ੬॥ ਖਾਨ 
ਵਕੀਦ ਲਹੌਰ ਪਤੀ ਤਬਿ ਤੂਜ਼ਨ ਲੀਨ ਉਠਾਇਕੇ ਡੇਰਾ। ਆਨ ਸਥਾਨ 
ਜਹਾਂ ਦਿਢ ਓਟ ਹੈ ਬਾਸਿਬੇ ਹੇਤ ਸਚੇਤ ਹ੍ਹੈ ਹੇਰਾ । ਤੋਬੂ ਉਖਾਰ ਲਏ 
ਸਗਰੇ ਉਤ ਕੀਨੋ ਲਗਾਵਨਿ ਜਾਨਿਅਛੇਤਾਰਾੜਿਕੋ ਜਾਗਤਿਹ੍ਰੋਲਵਧਾਨ 
ਸਿਪਾਹਨ ਕੋ ਬਹੁ ਬਾਰ ਹੀ ਟੋਰਾ ॥੭ ॥ ਤ੍ਰਾਸ ਧਰੇ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਮਹਿੰ 
ਕਰਿ ਦੁਰ ਹੀ ਦੁਰ ਨਿਵੇਸ ਪਰੇ ਨੈ' । ਜੋ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਇਕੱਤ ਹੈ 
ਆਨਿ ਅਨੰਦਪੁਰੇ ਸੂ ਬਰੇ ਹੈਂ । ਘਤ ਅਨੰਕਨਿ ਤੋਂ ਪ੍ਵਿਸ਼ੈ ਸ਼ਰਧਾ ਗਰ 
ਭਾਉ ਬਿਸਾਲ ਧਰੇ ਹੈਂ। ਹੋਤਿ ਜਬੈ ਸੁਧ ਤੌ ਪਛਤਾਵਹਿੰ ਯੋ ਤੁਰਕਾਨਿ ਕੀ 

ਹਾਨ ਕਰੇ ਹੈਂ ॥ ੮ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਲਗੇ ਮੋਰਚੇ ਅਨੰਦਪੁਰਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕਰਿ 

ਘੇਰ । ਲਾਖਹੁੰ ਫੌਜਾਂ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਨਿ ਉਤਰੇ ਡੋਰ ਬੜੇਰ” ॥ ੬॥ ਚੌਪਈ ॥ ਵੇਂ 
ਤ੍ਰੰ ਮਾਸ ਬੀਤ ਇਮ ਗਏ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਹਟਿ ਝੋਤੇ ਕਏ। “ਗੁਰ ਕੇ ਸੈਗ 
ਲਰੜਕੋ ਨਹਿ ਜਾਈ। ਸੁਭ> ਹਜ਼ਾਚਹੁੰ ਦੇੜਿ “ਪਾਈ ॥ ੧੦ ॥ਉਤਰੇ ਰਹੋ 

-ਘੇਰਿ ਖੂਰਿ ਸਾਰੋ । ਜਬਿ ਨਹਿਂ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ਅਹਾਰੋ ।ਮਿਲਹਿ ਆਪ ਕੈ 

ਨਿਕਸਿ ਸਿਧਾਵੈ। ਬਿਨਾਂ ਅੰਨ ਕਿਮ ਕਾਲ ਬਿਤਾਵੈ? ॥੧੧॥ ਤ੍ਰਾਸ ਧਾਰਿ 

ਜੇ ਮੁਰਚੇ ਨੌਰੇ । ਸੋ ਭੀ ਕਰੇ ਦੁਰ ਥਲ ਡੇਰੇ। ਏਕ ਉਪਾਵ ਇੰਧ ਸਭਿ 

ਕਹੈਂ ਅੰਨ ਆਂਦਿ ਅੰਤਰ ਨਹਿੰ ਬਰੈ ॥੧੨॥ ਜਮਾ ਨਹੀ' ਗੁਰ ਕੇ ਘਰ 

ਮਾਂਹੀ। ਆਇ ਉਪਾਇਨ ਖਰਚ ਸੁ ਖਾਹੀ' । ਅੰਨ ਹਜ਼ਾਰਹੁ ਮਣ ਨਿਤ 

"(ਇਹ) ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਔੱਗੇ ਆਏ ਹਨ (ਗੋਲੇ) ।੨( ਆਪਣੇ ) ਸੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਲ ਤੱਕ 

ਰਹੇ ਹਨ। <ਜਦੋ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ'ਨੰਘ ਹੋਰ ਆਕੇਂ ਸਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ) ਤਦ 

੫ਛੋਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਰਕਾਂ ਦੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਹਾਨ ਕਰਨਰੇ (ਗਦੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 

ਅੰਦਰ ਕੁਮਕ ਜੁ-ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ | ਹ)। “ਬੜੇ ਤੇਟੇ । “ਤੁਰਕ ਸਰਦਾਂਰ ਐ%' ਕਹਿਦੇ ਹਨ:-- 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਕਪ ਸੁਜ। (੫੮੦੮) ਰਿਟ੬। ਅੰ ੧੮. 
ਚਹੀਏ । ਜਿਸ ਕੋ ਖਾਇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਰਬਹੀਏ-॥੧੩॥ _ਸਾਧ ਕਨ੍ਹੱਯਾ 

ਕਨੁੱਯ।ਛਰਿ ਭਰਿ ਮਸ਼ਕ ਨੀਰ ਬਹੁ ਦੱਯਾ।ਜਿਤੇ ਮੋਰਚੇ ਮਹਿ ਭਟਰਹੇਂ । 
ਦੁਹਨ ਵਿਸ਼ਨਿ ਕੇ ਦੁਰਿ ਦਰਿ ਬਹੈਂ॥੧੮॥ ਜਲ ਦੁਰਲਭ ਦੋਨਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ 
ਹੋਇ,ਯਾਂਤੇ ਦੇਤਿ ਸਾਧ ਮਤਿ ਸੋਇ”।ਜਿਮ ਸਿੰਘਨਿ ਕੋ ਜਾਇ ਪਿਲਾਵੈ । 
ਤਿਮ ਤਰਕਨਿ ਕੋ ਨਿਤ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ॥੧੯॥ ਤਿਸ ਕੋ ਦੇਖਿ ਖਾਲਸਾ ਰਿਸੈ । 
“ਜਲ ਕਯੋਂ ਦੇਤਿ ਰਿਪੁਨਿ ਗਨ ਬਿਸੈਂ ?। ਕਈ ਬਾਰ ਤਿਸ ਦੇਤਿ. 
ਹਣਾਇ। ਸੋ ਨਹਿੰ ਮਿਟੋ ਦੇਤਿ ਜਲ ਜਾਇ ॥੨੦ ॥ ਇਕ ਦਿਨ ਦਇਆ 
ਬਿੰਧੁ ਕੇ ਪਾਸਿ । ਹਿਤ ਪੁਕਾਰ ਕੀਨੀ ਅਰਦਾਸ । “ਹਮ ਬਹੁ ਤੈਂਗ ਕਰੈਂ 
ਚਿਪੁ ਬ੍ਰੰਦ। ਦਬਕ ਮੋਰਚੇ ਰਹੈ ਬਿਲੰਦ'। ੨੧॥ ਖਾਨ ਪਾਨ ਨਹਿ 
ਪਹੁਂਜ਼ਨਿ ਦੇਤਿ । ਸਗਰੇ ਦਿਨ ਦੁਖ ਦੈਥੇ ਹੇਤ। ਤਬਿ ਜਲ ਲੌ ਕਰਿ ਸਾਧ 

। ਦੇਤਿ ਤਿਨੌ ਬਹੁ ਕਰਿ ਤ੍ਰਿਪਡੱਯਾ ॥ ੨੨॥ ਰਹੇ ਹਣਾਇ ਨਹੀਂ 
ਮਾਨੈ। ਯਾਂਤੇ ਇਸ ਮਹਿ ਦੋਸ਼ ਪਛਾਨੈਂ।ਗਿਰਪਤਿ ਗਨ ਸੋਂ ਮਿਲਕੋ 

ਠਖੀਜੈ । ਕੁਛ ਲਾਲਚ ਕਰਿ ਦੇਤਿ ਜਨੀਜੈ॥ ੨੩॥ ਨਤੁ ਹਮ ਰਿਪੁ ਕੋ 
ਕਰਿ ਕਰਿ ਤੌਗ।ਮਾਰੇ ਹਤੇ ਸਰੀਰਨਿ ਭੋਗ ਇਮ ਪੁਕਾਰ ਸੁਨਿ ਸਿੰਘਨ 
ਕੋਚੀ। ਸਾਧ ਹਕਾਰਜੋ ਵਿੱਗ ਤਿਸ ਬੇਰੀ॥ ੨੪॥ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਇ 
ਸਸਹਿਤ,ਸਨਮਾਨਾ । ਸ਼੍ਹੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਬਿ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ । “ਕਹਹੁ ਸਾਧ ਕਜੋਂ 
ਸਹਹੁ ਬਿਖਾਦਾ $ ਬੈਠੇ ਕਯੋਂ ਨ ਰਹਹੁ ਅਹਿਲਾਦਾ ॥ ੨੫॥ ਬੀਚ ਜੈਗ 
ਕੇ ਇਤ ਉਤ ਵਿਰੋ। ਜਲ ਕੋ ਅਜ਼ਵਾਵਨ ਹਿਤ ਥਰੋ। ਸਿੰਘਨਿ ਤੁਮ ਪਰ 

ਪਰੰਫਰਣ ਹਾਂ ਨੂੰ ! "ਸਾਧੂ ਦੁੱਧੀ ਵਾਲਾ । “ਕੂਛ ਲਾਂਲਚ ਗਰਕੇ(ਪਾਣੀ)ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਟੰਦਾਹ। 

ਭਰ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂ੦ਜ । ( ੫੮੦੯) ਰਿਤੁ ੬ । “ਲੂ ੧੮. 

ਕਰੀ ਪੁਕਾਰਾ।ਰਿਪੁ ਗਨ ਕੋ ਦੁਖ ਮਹਿਂ ਦੇ' ਬਾਰਾ” '॥੨੬॥ ਜੋ ਨਹਿ ਮਿਣੈਂ 
ਪਿਲਾਵਨ ਚਾਹੈ'।ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਦਿਹ ਨਿਜ ਪਖ ਮਾਂਹੈ” । ਹਮਰੋ ਬੈਰ ਗਿਰੀ- 
ਸ਼ਨਿ ਮੈਗ। ਨਾਹਕ ਲਰਤੇ ਹੇਤ ਨ ਜੈਗ॥ ੨੭ ॥ ਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਤਿਨ 
ਕੋ ਨਹਿ ਰੋਕਯੋ ' ਜਰਤਿ ਮੂਢ ਮਤਿ ਹਮਹਿ ਬਿਲੋਕ੍ਯੋ” ।ਜਾਇ ਤੁਰਕ ਕੀ 
ਸ਼ਰਨੀ ਪਰੇ । ਹਮਜ਼ੋ ਦੋਸ਼ ਸੁਨਾਵਨ ਕਰੇ॥ ੨੮॥ ਨਿਜ ਸਹਾਇ ਲਸ਼- 
ਕਰ ਲੇ ਆਏ।ਕਈ ਲਾਖ ਦੇਖਹੁ ਭਟ ਛਾਏ । ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕੈ ਕਟਕ 
ਬਟੋਗਾ । ਪੁਰਿ ਕੋ ਐਰ ਲੀਨਿ ਚਹੁੰ ਓਰਾ। ੨੯॥ ਹਮਹਿ ਅਲੈਬ ਅਕਾਲ 
ਪੁਰਖ ਕੋ।ਸਭਿ ਜਗ ਕਰਤਾ ਜੋ ਦੁਖ ਸੁਖ ਕੋ।ਸ਼ੱਤ੍ਰਨਿ ਆਨ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ। 
ਤਿਨਕੋ ਸਿੰਘ ਹਨਹਿੰ ਸਮੁਦਾਏ॥੩੦॥ਨਹਿੰ ਬੈਰੇਂ) ਗਨ ਕੋ ਜਲ ਦੇਹੁ । 
ਇਹ ਸਿੱਖਯਾਂ ਉਰ ਮਹਿੰ ਧਰਿ ਲੇਹ? । ਸਾਧ ਕਨ੍ਹੱਯਾ ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਬਾਨੀ । 
ਹਾਥਿ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਤਬਹਿ ਬਖਾਨੀ ॥੩੧॥ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ ਤੁਮਰੋ ਉਪਦੇਸ਼ੂ। 
ਮੈਂ ਉਰ ਧਾਰਨ ਕਰੌ ਹਮੇਸ਼ੂ । ਸਦਾ ਚਲੋ ̀ ਭਿਨਕੇ ਅਨੁਸਾਰੀ । ਨਹੀ 
ਬਿਪਰਜੈ ਕਰਿ ਰੋ ਕਾਰੀ॥੩੨॥ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਇਕਰੂਪ ਤੁਮਾਰ।ਨਹਿੰ ਦੂਸਰ 
ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਨਿਹਾਰਾਜਿਤਿਕ ਚਰਾਚਰ ਜਗਤ ਬਨਾਯੋ । ਚੌਗਸੀ ਲਖ ਜੂਨ 
ਸੁਹਾਯੋ ॥੩੩॥ ਸਭਿ ਮਹਿ ਰਹੇ ਬਿਰਾਜ ਸਮਾਨਾ।ਸ਼ੱਤ੍ ਮਿੱਤ ਕੋ ਜਾਇ ਨ 
ਜਾਨ॥ਸਭਿ ਥਲ ਤੁਮਰੋ ਰੂਪ ਨਿਹਾਰੋਂ।ਭੇਦ ਭਿੰਨਕੋ ̀  ਨਹੀਂ ਬਿਚਾਰੋਂ ॥ 
੩੪॥ ਮੋਕੋਂ ਤੋ ਇਮ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਵੈ । ਤਮ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ। 
ਇਮ ਰਾਵਰ ਕੋ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ੂ।੧ਉਰਧਾਰਯੋਬਿਨਾਕਲੇਸ਼ੂ॥੩੫॥ ਇਤਸਿੰਘ- 
ਨ ਮਹਿ ਆਪ ਬਿਰਾਜੈ' ।ਉਤ ਤੁਰਕਨ ਮਹਿ ਤੁਮ ਹੀਛਾਜੈਂ।ਨਹੀਂਪਹਾਰੀ 
ਮਹਿੰ ਕੋ ਦੂਜਾ।ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਕਰਹਿ ਆਪਕੀ ਪੂਜਾ॥੩੬॥ਜਲ ਬਲ ਸਕਲ 
ਗਗਨ ਅਰ ਅਵਨੀ । ਅਹੈ ਖੇਲ ਰਾਵਰ ਕੀ ਰਵਨੀ?। ਇਮ ਸੁਨਿ ਸੈਤ 
ਕਨ੍ੱਯੋ ਪਾਸ । ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੈਨ ਭਏ ਗੁਨ ਰਾਸ॥੩੭॥ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਮੁਸਕਾਇ 
ਬਖਾਨਾ । “ਸਨਹੁ ਖਾਲਸਾ ਮਯਾਂ ਨਿਧਾਨਾ | $ਸਾਧ ਬ੍ਰਿੀ ਇਨ ਲਖੁੜੋ 
ਚਰਿੱਤਰ । ਇਕ ਬਢਿੱਤ੍ਰ ਮਹਿ ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਠ ਮਿੱਤ੍ਰ%੮॥ ਇਸ ਕੋ ਕਿਸ ਬਿਧਿ 

ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈਂ ਜਲ ।੧ਆਪਟੇਂ ਪੱਖੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾ।੬ਜੇਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਨ- 
ਹੱਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ । $ਮੂਰਖ ਮਤ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖਕੇ ਸੜਦੇ ਹਨ । ਖਸੂਹਣੀ । 
<ਇਹ ਸਾ ਬ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸਨੇ ਇਹ ਚਹਿੱਤ੍ਰ ਲਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨ ਅਸਲ ਵਿਚ , 
ਇਕ ਹੈ (ਇਸ) ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਤ ਮਿੱਤਰ (ਦਾ ਭੇਦ ਕੋਈ) ਨਹੀਂ । [ਵਚਿੱਤ੍ਰੇ=ਅਨੇਕ ਰੰਗੀ, ਨਾਨਤ੍ਰ, 
ਅਨੇਕਤਾ] । 



ਸ੍ਰ ਘੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰੋਜ । (੫੮੧੦) ਟੁਤ ੬। ਅ£ ਕਦ 

ਕਹਹੁ ਨ ਕੋਈ । ਕਰਹਿ ਜਥੋਚਿਤ ਜਿਮ ਉਰ ਹੋਈ । ਨਹਿੰ ਬੈਰੀ 
ਇਸ 

ਕੋ ਉਰ ਭਾਸਾਪ੍ਭੁ ਇਕ ਸਭਿ ਮਹਿੰਲਖਜੋ ਤਮਾਸਾ॥੩੯॥ਉਚ ਭੂਮਿਕਾ 

ਮਹਿੰ ਮਨ ਬਿਰਜੋਨਾਨਾ ਤਕਾਗ ਏਕ ਰਸ ਵਰਜੋ। ਪੈਨ ਜਨਮੀ ਅਪਨੇ 

#ਜਾਟੈ ਛੂਟਿ ਗਲੋ ਕ੍ਰਮ ਉਰਕਾ ॥ ਤਹਿ ਆਰੀ ਹਿੰਦੂ ਕਜ : ਰਕਾ । । ਦਸਮ ਗੁਦੂ ਜੀ।
 

1ਭਾਈ ਕੱਯਾ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰਾਵਾਦ ਦੇ ਪਾਸ ਬਨਾਂ ਦੇ ਕੈਢੇ “ਧਰੇ ਜਨਮ ਧਾਰੀ 

ਹੋਏ । ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਰਮਾਰਬ ਦਾ ਸ਼ੰਕ ਸੀ, ਦਾਨ ਦਾ ਸਭਾ ਸੀ। ਧਰਮਸਾਲੇ ਜਾਣ ਦਾ 

ਚਾਉ ਟਦਾ ਸੀ। ਜਾਤ ਦੇ ਖੇਤਰੀ, ਕਿੱਤੇ ਵਨੋ' ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਦਰੋ. ਧਨਾਢ ਪਿਤਾ ਦੈ ਪੁੱਤਰ ਸੇ, 

ਇਸ ਲਈ ਦਾਨ ਬੀ ਦੋਖਾ ਕਰਦੇ ਸੇ । ਪਹਿਲੀ ਨੈਗਤ ਆਪਨੂੰ ਭਾਈ ਨਨ੍ਹਆਂ ਜੀ ਦੀ 

ਮਿਲੀ । ਭਾਈ ਨਨੁਆਂ ਜੀ ਨਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੱਖ ?, ਕਵਿ ਤੇ ਨਾਮ ਰਹੀਏ ਸੈ। 

ਨਨੂਆਂ ਜੀ ਪਰ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਨਾਵੇ' ਗੁਰਾਂ ? ਨਾਮ ਦਾ ਅੱਭਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 

ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਲਾਟਰ “ਗਦਾ ਨਰਾਇਣੀ” ਜੀ ਪਾਸ _ਟੋਰਿਆਂ ਸੀ ।_ਗਦਾ ਨਰਾਇਣੀ 

ਜਨਮ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੇ ਅੰਤੇ ਰ੍ਟੂ ਘਰ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਹੋਏ ਰੁਰਸਿੱਖ ਸੇ । ਜਵੋਂ 

ਨਨੁਆਂ ਜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਗਦ ਨਰਾਇਣੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਜਾਓ ਹੁਣ ਵਿਚਰੋ, ਅਸੀ 

ਅਪਣੇ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦ ਹੁਕਮ ਤੇ £ੰਡੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜਦੋ ਨਨੂੰਆਂ 

ਜੀ ਪ੍ਰਲੋਕ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹੱਯ' ਜੀ ਉਦਾਸ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਵਾਦੇ' ਸੋਧਰੇ ਆਏ । ਫਿਰ 

ਵੋਜਾਨ ਅਵਸਥਾ ਫਿਚ ਘਟ ਨਿਕਲ ਦੁਟੇ । ਸਤ £ਸ ਨਾਮੇ ਇਕ ਮੈਤ ਦੇ ਸਤਿਸੈਗ ਵਿਚ 

ਰੰਹੇ, ਫਿਰ ਉਏ" ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਾਕੇ ਡੱਰੌਲੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਕੇ ਟਢ 

ਪਈ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਦ ਨੂੰ ਐੱਪੜੇ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਜਾ ਪਾਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਲਗੇ । ਕਵੇ 

ਇੰ, ਜੋ ਅਟਕ ੨ ੨੦ ਕੁ ਮੀਲ ਉਰੇ ਹੈ; ਵੇਰਾ ਪਾਇਆ । ਇਏ 'ਧਰਮਸਾਲ ਬਨਾਈ 

ਪਚ ਉਪਕਾਰ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ । ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਵੇ' ਸਤਿਰੁਰਾਂ ਦੇ ਤੇ -ਫੇਰ 

ਦਸਮੈਂ` ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ. ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਗਤ ਲੈਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ । ਜਦੋ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਧਾਰਨ 

ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਬੀ ਤਲਵਾਰ ਬੈਨ੍ਹ_ਲਈ । ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 

ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹੱਯਾ ਤੁਸੀਂ` ਟੂਹਾਂ ਤੇ ਫਤੇ ਪਾਓ; ਤੇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਹੋ 

ਅਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿਤਾਓ । ਤੁਸੀਂ ਉੱਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਰਮੇ ਹੇ। ਦੂਜੀ ਸਾਖੀ ਉਪਰਲੀ ਜਲ ਵਾਲੀ 

ਵਰਤੀ । ਫਿਰ ਆਗਜਾ ਪਾਕੇ ਆਪ ਫੈਹੇ ਆਕੇ ਪਰੇਪਕਾਰ ਤੇ ਨਾਮ £ਵਾ ਵਿਚ ਲਾੱਗੇ ਰਹੇ । 

ਆਪ ਤੋਂ ਵਸਾਏ ਭਾਈ ਸੇਵਾਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰ£ਖ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨਰਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਦੀ ਸੈਪ੍ਰਦਾ 

ਦਾ ਨਾਮ 'ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਪਿਆ । ਦੂਜੇ ਇਕ ਮੁਗ਼ਲ ਸੌਦਾਗਰ ਵੀ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹੇਯਾ ਜੀ ਨੂੰ 

ਮਿਲਕੇ ਨਾਮ ਰਮੀਆ ਟੋਇਆ । ਵਪਾਰ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡਕੇ ਕਵੇ ਹੀ ਰਿਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 

ਭਜਨ ਵਿਚ ਬਿਤਾਈ, ਇਸਦਾ ਨਾਮ 'ਨਿਹਾਲ ਨੂਰੀ! ਪੈ ਗਿਆਂ ਸੀ । ਇਸਤਟ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ 

ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆਪ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ _ਬਿਰਾਜੇ । ਆਪ ਦੇ 

ਵਰੇਸਾਏ ਮਤ ਸੇਵਾਦਾਸ ਤੋਂ ਮੈਤ “ਮੱਭਣ” ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਪ੍ਰਦਾ ਨੂੰ “ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹੀ! ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰੜਾ੫ ਸੂਰਜ । ( ੫੮੧੧ ) ਰਿਤੁ ੬ । ਅੰਨ ੧੯, 

ਇਨ ਕੀਨਾ । ਜਿਸਕੋ ਬਖਸ਼ੇ; - ਹੁਇ ਦੁਖ ਹੀਨਾ ॥੪੦॥ ਇਹ ਭੀ ਅਪਨੋ 
ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੈ । ਬਹੁ ਲੋਕਨਿ ਕੀ ਕੁਮਤਿ ਬਿਠਾਸ਼ੈ”। ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਭੁ ਤੋ ਸਭਿ 
ਸਿੰਘ ਅਨੰਦੇ । ਦ੍ਰੈਤ ਹਤੀ ਲਹਿ ਬ੍ਰਹਮ ਅਨੰਦੇ ॥ ੪੧॥ ਤਿਸ ਦਿਨ ਤੋ 
ਨਹਿ ਕਿਸ ਕਛ ਕਹਜੋ । ਤਿਮ ਹੀਂ ਜਲ ਕੌ ਪਯਾਵਤਿ ਰਹਜੋ । ਸਰਬ 
ਮੋਰਚੇ ਮਹਿ ਫਿਰਿ ਕਰਿਕੈ । ਜਲ ਕੋ ਦੇਤਿ ਮਸ਼ਕ ਨਿਤਿ ਭਰਿਕੈ ॥੪੨॥ 
ਇਸਕੋਂ ਨਹਿ ਮਾਰਿਤ ਕੋ ਗੋਰੀ । ਫਿਰਤਿ ਰਹੈ ਲਰਤੇ ਜੁਗ ਓਰੀ । ਸਾਧ 
ਜਾਨਿ ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਕਰੈਂ। ਜਲ ਕੋ ਲੇਤਿ ਤ੍ਰਿਖਾ ਕੋ ਹਰੈ ॥੪੩॥ ਇਮ 
ਘੇਰਾ ਕਰਿ ਅੰਨ ਹਟਾਯੋ'-। ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਲਗਿ ਅੰਤਰ ਖਾਯੋ” । ਲਗੜੋ 
ਨਿਖੂਟਨਿ ਅੰਨ ਮਹਾਨੇ । ਜੇ ਅਵੱਸ ਚਹਿਯਤਿ ਨਿਤ ਖਾਨੇ ॥੪੪॥ ਇਤਿ 
/ ਰੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ £ ਰਜ ਗ੍ਰਿੱਬੇ ਖਸ਼ਟਮ ਰੁਤੇ “ਭਾਈ ਕਨ੍ਹੇਯਾ ਸਾਧ ਕੌ” ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ 
ਅਸ਼ਵਦਸਮੋ 'ਅੰਸੂ । ੧੮ ॥ 

੧੯. ਵੈਰੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਦੋਂ ਰਸਦ ਲਿਆਂਦੀ] । 
ਦੌਹਰਾ ॥ ਅੰਨ ਭਯੋ ਥੋਰਾ ਜਬੈ ਛੁਧਤਿ ਰਹਤਿ ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਚਿਤਵਹਿੰ 
ਜਤਨ ਅਨੇਕ ਹੀ ਮਿਲਹਿ ਸਿੰਘ ਬਲਵੇਦ ॥੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਕੋਤਿਕ ਸਿੰਘ 
ਬਿਸਾਲ ਜੁਝਾਰੇ। ਮਿਲਿ ਆਪਸ ਮਹਿ ਮਸਲਤ ਧਾਰਗੇਜਹਾਂ ਬਿਲੋਕੈਂ ਅੰਨ 
ਮਹਾਂਨਾ । ਬਿਪਨੀ' ਆਦਿ ਵਿਥੈ ਸਵਧਾਨਾ ॥੨॥ਆਛੀ ਰੀਤਿ ਜੋਹਿ ਸਭਿ 
ਲੀਨਾ । ਆਵਨ ਜਾਨਿ ਘਾਤ ਸਭਿ ਚੀਨਾ । ਤੁਰਕ ਸ਼ੱਤ੍ਗਨ ਹੁਇ ਜੁਤਿ 
ਆਲਸ । ਤਬਿ ਪਹੁਚਨਿ ਕੀ ਠਾਨੀ ਲਾਲਸ ॥੩॥ਹੋ”ਏ ਤੁਰੈਗਠਿ ਪਰ 
ਅਸਵਾਰ। ਸਨਧਬੱਧ ਹੁਇ ਬਲ ਕੋ ਧਾਗਿਗਏ ਅਚਾਨਕ ਬਡੋਂ ਬਜਾਰੂਂ। 
ਭਏ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨਿ ਬੀਰ ਜੁਝਾਰੂ ॥੪॥ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ ਮਹਿੰ ਮੁਖਿ ਜੋਧਾ। ਪਰੇ 
ਤੁਰਕ ਗਨ ਪਰ ਧਰਿ ਕ੍ਰੋਧ । ਅਰਧਨਿ ਕਹੜੋਂ' “ਉਠਾਵਨ ਕੀਜੈ । ਅੰਨ 
ਘ੍ਰਿੱਤ ਬਹੂ ਸਿਤਾ ਲਈਜੈ॥੫॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਵਥੁ ਭੱਖਕਨ ਕੋਰੀ।ਲੀਜਹਿ 
ਲੂਫ ਧਾਰਿ ਬਿਨ ਦੇਰੀ । ਸਭਿਹਿਨ ਤੇ ਆਗੇ ਹਟਿ ਆਵੋ । ਨਹਿ ਸ਼ੱਤ੍ਨਿ 
ਮਹਿ ਬਿਲਮ ਲਗਾਵੋ?॥ ੬ ॥ਇਮ ਕਹਿ ਪਰੇ ਧਾਇ ਕਰਿ ਸੂਰੇ ।ਵਸਤੀਨ 
ਸੌਂ ਬਜ਼ਾਰ ਜਹਿੰ ਪੂਰੇ। ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਿ ਚਮੂੰ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਗਨ ਧਾਰੀ । ਤਿਤ ਦਿਸ਼ 
"(ਤੁਕਾਂ ?) ਅੰਨ ਟੋਕ ਦਿੱਤਾ । ਅੰਦਟੋ ਹ ਛਕਦੇ ਰਹੇ (ਸਿੰਘ) । 5ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ, ਬਾਜ਼ਾਰ 
ਵਿੱਚ । $ਬਹੂਤੇ ਟੁਰਕਾਂ ਤ ਕਰੋਧ ਕਰਕੇ ਜਾ ਪਏ (ਮੰਘ) । “ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ”। 

"ਮੁਰਾਦ ਤੁਰਕਾਂ ਦ ਅੰਨ ਦਾਣੇ ਦੇ ਫੌਜੀ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋ ਹੈ ਦੇਖੋ ਅੰਕ ੧੮ । 



ਸ਼ ੧੪ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ ।_ (੫੮੧੨) _ਰਿਤੁ ੬ । ਅਠ ੧੯. 

ਸ਼ੋਰ ਸਿੰਘ ਬਲ ਭਾਰੀ ॥ 7 ॥ ਹਲਾਹੂਲ ਬੋਲਿ ਬਿਚ ਬਰੇ । ਬਨਕਨ ਤੋ 

ਵਸਤੂ ਗਨ ਧਰੇ । ਸਰਬ ਲੂਟ ਕਰਿ ਪੋਟ ਬੈਧਾਈ । ਆਧੈ ਸਿੰਘਨਿ ਲੀਨਿ 

ਉਠਾਈ॥ ੮॥ ਭਈ ਤੁਰਕ ਦਲ ਮਹਿੰ ਸੁਧਿ ਸਾਰੇ । ਤਤਛਿਨ ਦੰਦਭਿ 

ਬਜੇ ਜੁੜਾਗੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਮੈਭਾਰਤਿ ਹੋਵਤਿ ਤਕਾਰ ।ਕੋ ਘੋਰਨਿ ਪੈ ਹ੍ਰੈ ਅਸਵਾਰ 

॥ ੯॥ ਕੋਤਿਕ ਤੁਪਕ ਪਦਾਤੀ ਛੋਰੋ। ਭੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੰਘਨਿ ਓਰੇ। ਦੋ ਸੈ 

ਜ੍ਰਾਲਾ ਬਮਨੀ ਤਯਾਰ । ਰਵਾਂ ਦਸਤ ਕਰਿਕੌ ਇਕ ਬਾਰ॥੧੦॥ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ 

ਸ਼ਤਕਾਲ ਛੁਰਾਈ । ਗਿਰੇ ਦੜਾ ਦੜ ਜੇ ਅਗਵਾਈ । ਉਤ ਸੂਬੇ ਅਰੁ 

ਗਿਰਪਤਿ ਸਾਂਰੇ । ਭਟਨ ਤਕਾਰ ਕਹਿ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ॥ ੧੧॥ “ਘੇਰਹ ਦੁਰਗ 

ਬਿਖੈ ਨਹਿੰ ਬਰੈਂ । ਹਤਹੁ ਸ਼ੱਤ ਸਭਿ ਬਾਹਰ ਮਰੈਂ। ਲੈ ਲੈ ਤੁਪਕ ਚਰਮ 

ਤਰਵਾਰੈਂ। ਤ੍ਰਾਸ ਸਮੇਤ ਹੋਇ ਪਰਵਾਰੈਂ'॥੧੨॥ ਪ੍ਰਥਮ ਛੁਟੀ ਗਨ ਗੋਰੀ 

ਤੀਰ। ਪੁਨ ਭਰਵਾਰਨ ਹ੍ਰੈ ਕਰ ਬੀਰ ਤਛਾ ਮੁੱਛ ਕਰਿਤੇ ਚਲਿ_ਆਏ । 

ਕਰੇ ਖ਼ੈਘਰਨ ਜੇ ਅਗੁਵਾਏ ॥ ੧੩ ॥ ਅਪਨੇ ਘਾਇਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਉਠਾਏ। 

ਪਹੁੰਚਿ ਲੋਹਗੜ ਕੇ ਨਿਯਰਾਏ ।ਤਹਿਂ ਤੇ ਦਗ਼ੀ ਤੋਪ ਬਹੁ ਭਾਰੀ । ਗੋਰੇ 

ਚਲਨ ਲਗੇ ਤਿਸ ਬਾਰੀ॥੧੪॥ ਹਟਿ ਕਰਿ ਤੁਰਕ ਬਰੇ ਨਿਜ
 ਲਸ਼ਕਰ । 

ਸਿੰਘ ਲੋਹਗੜ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੇ ਬਲਧਰਿ । ਲੂਟਿ ਅੰਨ ਲੋ ਪੋਟ ਬਰੇ ਹੈਂ । ਮਨ 

ਭਾਵਤਿ ਪੁਨ ਅਚਨਕਰੇ ਹੈਂ ॥੧੫॥ਰਹੇ ਬਿਸੁਰਤਿ ਤੁਰਕ ਘਨੈਰੇ।ਗ਼ਜ਼ਬ 

ਗੁਜ਼ਾਰਕੋ ਔਚਕ ਹੇਰੇ । ਬੰਦ ਸੁਭਟ ਸੈਘਾਰਨ ਕੀਨੰ। ਲੂਟ ਬਜ਼ਾਰ ਵਸਤੁ 

ਗਨ ਲੀਨੌ॥੧੬॥ਬਹੂਰ; ਸਿੰਘ ਜੀਵਤ ਗਢ ਬਰੇ । ਹਮ ਲਾਖੋਂ ਪਰ ਨਿਜ 

ਬਲ ਕਰੇਂ । ਭੀਮ ਚੋਦ ਸੂਬੇ ਢਿਗ ਆਯੋ । ਬੈਠਕੋ ਨਿਕਟ “ਸਲਾਮ 

ਅਲਾਯ।੧੭॥ਕਹੋ ਬੈਦਿ ਕਰ/ਗਜ਼ਬ ਗੁਜ਼ਾਰ।ਲਸ਼ਕਰ ਕੋ ਲੁਟ ਟਨੀਨ 

ਬਜ਼ਾਰਾ॥ ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਬਨੀਏਂਗਨ ਆਏ । ਲੂਟਨ ਕੋ ਬਿਰਤੰਤ ਬਤਾਏ 

॥੧੮॥ ਘਨੇ ਅੰਨ ਕੈ ਘਿਿਤ ਮਿਸਟਾਨਾ । “ਏਹ ਲੇ ਗਏ ਬਜਾਇ 

ਕ੍ਰਿਪਾਨਾ । ਅਪਰ ਵਸਤੁ ਕੌ ਹਾਥ ਨ ਡਾਰਾ।ਸਭਿ ਤੇ ਪੂਰਨ ਹੁਤੋ ਬਜ਼ਾਰਾ” 

॥ ੧੯॥ ਸੁਨਿਕੈ ਭੀਮਚੈਦ ਤਬਿ ਕਹਜੋ। ਅੰਤਰ ਕੋ ਬ੍ਰਿਤੈਤ ਇਮ ਲਹਨੋ। 
ਅੰਨ ਗਯੋ ਬੁਰ ਛੁਧਾ ਦੁਖਾਏ । ਯਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਬਾਜ਼ ਸਮ ਆਏ ॥੨੦॥ਅਬਿ 

੯ ਰ ਨਿਕਸੈਂਗੋ ਪੁਰਿ ਛੋਰਿ। ਨਿਸ ਮਹਿ ਕਬਹਿ ਜਾਇ ਕਿਤਿ ਓਰ ।ਜਮਾਂ 

ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪੁਰਿ ਕੇ ਅੰਤਰ । ਹਮ ਤੋ ਜਾਨਤਿ ਹਾਲ ਨਿਰੈਤਰ ॥ ੨੧॥ 

ਚਾਲਾਂ । “ਖੇਰ ਲਿਆ । <ਫਿਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਕੇ ਸੂਰਮੇ । 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ । ( ੫੮੧੩ ) ਰੁਤ ੬ । ਸੰਸੂ ੨੪. 

ਸਰ ਮੁਹਿੰਮ ਅਬਿ ਜਾਨੀ ਪਰੈ' । ਬਿਨਾਂ ਅੰਨ ਕੋ ਧੀਰ ਨ ਧਰੈ।ਤਬਿ ਸੂਬੇ 
ਛੂਏ ਵਿਚ ਲਾਜਾ ।-ਲੁਟੜੋ ਬਜ਼ਾਰ ਬੁਰੋ ਬਡ ਕਾਜਾ-॥ ੨੨ ॥ ਜਥੇਦਾਰ 
ਨਿਜ ਸਰਬ ਹਕਾਰੇ । ਤਾੜਨ ਕਰਤੇ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ । “ਕਹਾਂ ਸਿੰਘ ਤੁਮ 
ਲਾਂਖਹੁ ਬੀਰ ? ਡਰਤਿ, ਨ ਲਰਤਿ; ਰਹਹੁ ਮਨ ਭੀਰੁ” ! ॥ ੨੩ ॥ ਅਥਿ 
ਤੇ ਆਗੇ ਰਹੀਅਹੁ ਤਾਰ । ਸਭਿਨਿ ਤੁਰੈਗ ਜ਼ੀਨ ਕੌ ਭਾਰਿ। ਜਿਤ ਕਿਤ 
ਦੇਖਹੁ ਸਿੰਘ ਜਿ ਆਏ । ਰੋਕਹੁ ਤੁਰਤ ਧਾਇ ਅਗੁਵਾਏ ॥੨੪॥ ਆਲਸ 
ਕਾਜ ਕਰੜੋ ਪਰਿ ਰਹੇ । ਵਸਤੁ ਲੁਫਾਇ ਮਾਰ ਕੋ ਲਹੇ । ਪ੍ਥਮ ਮੋਰਚਾ 
ਸਕਲ 'ਕਟਾਵਾ । ਅਪਜਸ ਭਯੋ ਸਰਬ ਬਿਦਤਾਵਾਂ ॥ ੨੫ ॥ ਜਹਿੰ ਕਹਿ 
ਮਾਰਿ ਜਾਤਿ ਹੈ' ਸਿੰਘ । ਜਿਮ ਗਜ ਗਨ ਪਰ ਧਾਵਤਿ ਸਿੰਘ$। ਕਹਾਂ ਭਯੋ 
ਤੁਮ ਕੋ ਬਲ ਹਾਰਾ ? ਬਿਜੈ ਨ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਭੀ ਕਿਸ ਬਾਰ”॥ ੨੬॥ ਤਬਿ 
ਸੂਬੇ ਗਿਰਪਤਿ ਚਢਿ ਸਾਰੇ'ਵਿਰੇ ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ ਕਰਤਿ ਨਿਹਾਰੇ। ਥਾਨ ਥਾਨ 
ਪਰ ਕਰਿ ਤਕਰਾਈ । ਸੁਭਟ ਮੋਰਚੇ ਹੋ ਦਿਏ ਬਿਠਾਈ ॥੨੭॥ “ਇਹਾਂ ਸੁਚੇਤ 
ਬਨੇ ਨਿਤ ਰਹੀਯਹਿ । ਅੱਗ ਵਧਨ ਕੋ ਚਿਤ ਨਹਿ ਚਹੀਯਹਿ । ਗ਼ਾਵਲ 
ਹੋਇ ਨ ਧਰਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾ। ਦੇਖਤਿ ਰਹੋ ਰਿਪੁਨਿ ਕੀ ਆਸਾ।੨੮॥ਤਯਾਰ 
ਤੁਵੈਗ ਹਾਬ ਧਰਿ ਰਾਖਹੁ । । ਨਿਕਸਹਿੰ ਸਿੰਘ ਹਤਹ ਚਿਤ ਮਾਖਹੁ" । ਅਸ 
ਨਹਿ ਹੋਇ ਕਾਟ ਪੁਨ ਜਾਵੈਂ । ਨਾਹਕ ਤੁਮਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਗਵਾਵੈਂ ॥-੯॥ ਇਮ 
ਚਹੂੰ ਓਰ ਮੋਰਚੇ ਸਾਰੇ। ਵਿਰ ਕਰਿ ਸੂਬੇ ਨ੍ਰਿਪਨ ਨਿਹਾਰੇ । ਕਰਿ ਸਵਧਾਨ 
ਸਥਾਪਨ ਕਰੇ।ਭਾਂੜਿਭਾਂਤਿ ਕੀ ਸੀਖਯਾ-ਕਟੇ॥੩੦॥ਇਤ ਸਤਿਗਰਕੇ ਢਿਗ 
ਜਬਿ ਗਏ।ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਲਏ।ਬੈਧਨ ਕਰਿ ਗੁਰ ਫਤੇ ਬੁਲਾਈ। 
ਲੂਟਨ ਕੀ ਸਭਿ ਗਾਬ ਸੁਨਾਂਈ ॥ ੩੧॥ ਪਸੰਘ ਛੁਧਾਤੁਰ ਭਏ ਬਿਸਾਲਾ । 
੫ਿਖ੫ ਬਜ਼ਾਰ ਹੇਲੋ ਤਬਿ ਘਾਲਾ । ਖੋਬੇ ਹੇਤੁ ਅੰਨ ਬਹੁ ਲਯਾਏ । ਤੁਰਕ 
ਨਿਕਣ ਪਹੁੰਚੇ ਗਨ ਘਾਏ॥੩੨॥ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਕਹ੧ੋਘਾਤ [ ਲਖਿ ਮਾਰਹੁਬਹੁ- 
ਤਨ ਮਹਿ ਨਹਿ ਹੇਰਿ ਪਯਰਹੁ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਜੇਤਿਕ ਕਰਿ ਪਾਵੋਂ । ਬਿਰੋ 
ਸੈਤੋਖ ਧਾਰਿ ਸੋ ਖਾਵੋ'॥੩੩॥ ਇਤਿ £1 ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰਿੰ'ਏ ਖਸ਼ਟਮ ਟੁ ਤੇ'ਊ ਗੰ 
ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨ ਨਾਮ ਉਨੀਸਮੇ ਅਸੂ । ੧੯ ॥ 

੨੦, [ਜੋਰ ਦੀ ਸ਼ਟ੍ਹਾ ਕੀਤਿਆਂ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ #ਦਿਕ ਸਿਖ ਗਹਿ ਲੀਨਸਿ ਤਹਾਂ ਕੈਦ ਕਰਯੋ ਬਲ ਨਾਲ । 
੧ਮੰਹਿੰਮ ਹੁਣ ਫੰਤੇ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । “ਮਨ ਦੇ ਕਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ । ਵਜ਼ੇਰ । “ਵੋਰੀਆਂ 
ਵੱਲ । “ਦਿਲ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮਾਰੋ। ' ਇਹ ਮੇ ਸਾਖੀ ਦੀ ਭ੨ਵੀਂ' ਸਾਖੀ ਹੈ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ । ( ੫੮੧੪ ) -__ਰਿਤੁ ੬ । ਸੰ) ੨੦, 

ਸੈਨਤ ਕਰਿ, ਸਿਰ ਕੋਸ਼ ਹਰਿ; ਤੱਦੀਂ" ਕੀਨ ਬਿਸਾਲ ॥੧॥ ਚੌਪਈ॥ ਕਹਿ 
ਕਰਿ ਕਲਮਾਂ ਤਬੈ ਪਠਾਯੋ । ਤਉ ਸਿੱਖ ਮਨ ਨਾਂਹਿ ਹਲਾਯੋ।,ਬਲ ਤੇ ਕਰੀ 
ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤਬਿ ਸਾਰੀ । ਖਾਨੇ ਕੋ ਖਵਾਇ ਤਿਸ ਬਾਰੀ ॥ ੨॥ ਗ਼ੁਸਲ ਕਰਾਇ 
ਅਪਨਿ_ਬਿਧਿ ਤਾਂਟੂ । ਗੁਰ ਗੁਰ” ਜਪੈ ਭਲੇ ਉਰ ਮਾਂਹੂ । ਸਰਬ ਸ਼ੜ੍ਹਾ 
ਕਰਿ ਦੀਨੋ ਛੋਰ। ਆਇਿ | ਬਿਸੂਰਤਿ ਸੋ ਗੁਰ ਓਰ ॥੩॥ ਹੁਤੋ ਸਮਾਂ ਪਠਤੇ 
ਰਹਿਰਾਸ । ਗੁਰ ਪਗ ਬੈਦੇ ਹਰੈ ਕਰਿ ਪਾਸ। ਲਗੜੋ ਦਿਵਾਨ ਮਹਾਨ 
ਨਿਹਾਰੇ । ਹਾਂਥ ਜੋਰਿ ਸਿਖ ਖਰੇ ਉਚਾਰੇ ॥੪। “ਮੈਂ' ਸਿਖ ਹੋਂ, ਸਾਚੇ ਪੜਿ- 
ਸ਼ਾਹਿ। ਰਣ ਮਹਿ ਲਰਤਿ ਗਿਰੜੋ ਛਿਤ ਮਾਂਹਿਭਈ ਮੂਰਛਾ ਹੋਸ਼ ਨਕੋਈ । 
ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਰਕ ਆਨਿ ਸਭਿ ਕੋਈ ॥੫॥ ਛੁਟੀ ਮੂਰਛਾਂ ਗਹਿ ਲੋ ਗਏ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ 
ਸਰਬ ਕੋ ਕਰਤੇ ਭਏ। ਕਹਾਂ ਕਰੋਂ ਮੈਂ ਅਬੈ ਉਪਾਇ। ਹਿੰਦੂ ਜਨਮ ਸਿਖੀ 
ਧ੍ਮ ਜਾਇ'। ॥ ੬ ॥ ਜਿਸ ਬਿਧਿ ਰਹੈ ਰਖਹੁ ਦੁਖ ਪੈਹੋਂ । ਨਤੁ ਮੈਂ ਚਿਖਾ 
ਬਨਾਇ ਜਲੈ ਹੋਂ? ।ਬੂੜਯੋ ਗੁਰੂ “ਕਰੀ ਕਿਸ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ? ਜਬਿ ਸ਼ੱਤਨ ਕੋ ਬਸ 
ਮਹਿ ਪਰਾ! ॥੭॥ ਤਬਿ ਸਿਖ ਸਭਿ ਕਰ ਜੋਰਿ 'ਸੁਨਾਈ । ਪਪੁਰੋਂਬ ਸੁੰਨਤ 
ਮੋਰ ਕਰਾਈ । ਕਲਮਾ ਅਰੁ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਵਇ । ਕੋਸ਼ _ਬਿਅਦਬੀ; । ਖਾਨ 
ਖਵਾਇ'”? ॥ ੮ ॥ ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਬੂਬਯੋ “ਕਹੁ ਤੂੰ ਸਾਚੇ । ਸੈਗ ਤੁਰਕਨੀ ਤੇ 
ਰਹਿ ਬਾਚੇ” $?। ਸਿਖ ਤਬਿ ਕਹਜੋ ਪਚਾਵਨ ਕੀਨ । ਪੁਭੁ ! ਤੁਮ ਹਾਬ 
ਦੇਇ ਰਖਿ ਲੀਨ? ॥ ੯॥ ਤਬੈ ਕਹਯੋ “ਕਰਿਵਾਇ ਕਰਾਹਿ । ।ਦੇਹੁ ਖਾਲਸੇ 
ਮਹਿੰ ਬਰਤਾਹਿ। ਖਰਾ ਸਿੱਖ ਤੂੰ ਹੈ ਪਰ ਸਭਿ ਬੇਰੀ। ਬਾਂਹਿ ਗੁਰੂ ਕੇ“ ਪਕਰੀ 
ਤੇਰੀ॥੧੦॥ ਹੁਤੇ ਸਿੰਘ ਜੇ ਤਈੈ ਹਫ਼੍ਹਹੈ । ਬੂਝ੍ਯੋ ਤਬੈ €ਕਹਹੁ ਗੁਰ ਪੂਚੇ ! 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸ ਬਿਧਿ ਕਰਿ ਹੋਇ/ਕਿਧੋਂ ਨ ਬਨੈ ਬਨਾਵੇ ਸੋਇ2॥੨੧॥ 
ਤਬਿ ਗੁਰ ਬਚਨ ਕਰਜੋਸੁਨ ਭਾਈ।ਕਰਹੈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਜੇ ਰਿਪੁ ਬਰਿਆਈਨ। 
ਰਿੰਦੇ ਭਾਵਨਾ ਜਿਸ ਨਹਿ ਹੋਇ ।ਕਰੇ ਜ਼ੋਰ ਤੁਰਕ ਨ ਹਰੈ ਸੋਇ੧੨॥ਜਬਿ 
ਕਾਮੀ” ਹੁਇ ਕਰਤਾ ਸੋਗ । ਤਉ ਮਠ ਮਿਲਤਾ ਹੁਇ ਇਕ ਰੈਰ/ਮੁਸਲ- 
੧ਜ਼ੋਰਵਰੀ । “ਘੇਰਾ ਹਿੰਦੂ ਜਨਮ ਹੈ ਮੱਖੀ ਧਰਮ ਜਾੰਦਾ ਟੈ। “ਖਾਣਾ ਆਇਆ । ਤਾੰ ਬਚ 
ਰਿਹ ਹੈ' ਕਿ ਨਹੀ' । “ਗੁ ਗੁਰ੍ਹਕਿਮ ਨੇ । ਜੇ ਓਹ ਬਣਾ ਲੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ £ ਸਲਮਾਨ ਕਿਵੇ' 
ਨਾਂ ਬਣੇ ? ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੈ ਮਲੋ ਮਲੀ ਬਣ: ਲਿਆਂ ਨਿੱਖ ਸਰ ਮੁਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨ: ਬਣ 
ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਉਪਾ ਹੈ । ”ਕਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ 1 #ਅਸਲ ਪਾਠ “ਬਰਿਆਈ' ਹੈ ਹੈ 
(ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਕਲਮ ਉਕਾਈ ਹੈ । ਬਰਿਆਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਲੋ ਮਲੀ । ਯਬਾ ਮੈ ਸਾਖੀ= 
“ਜੋਰ ਕੀ ਸ਼ਟ੍ਹਾ ਵੈਰੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ''। 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਥ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੮੧੫ ) ਰਿਤੁ ੬ । ਅਸੂ ੨੦. 

ਮਾਨ ਤਬਿ ਹੀ ਹੁਇ ਜਾਇ। ਮਨ ਹੀ ਕਾਰਨ ਲਖਹੁ ਸਬਾਇ'” 0 ੧੩॥ 
ਬਲ ਤੇ ਨਹੀ' ਭਾਵਨਾ ਵਿਰੈਂ'। ਮਮ ਸਿਖ ਤੁਰਕਣਿ ਸੈਗ ਨ ਕਰੈ। ਏਕ 
ਬਾਰ ਹੀ ਭੋਗੇ ਕੋਇ । ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੋ ਤਤਛਿਨ ਹੋਇ ॥ ੧੪॥ ਜੋ ਨਜ਼ 
ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕੌ ਧਰੈ। ਬਚੈ ਤੁਰਕਣੀ ਤੇ ਸੋ ਤਰੈਜੋ ਪਰ ਨਾਰਿ ਭੋਗ ਪਛੁ- 
ਤਾਵੈ । ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਅਘ ਹਿਤ ਕਰਿਵਾਵੈ ॥੧੫॥ ਕੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਤੋ 
ਬਖਜ਼ਾਵੈ । ਸੋ ਸਿਖ ਅਘ ਤੇ ਬਖਸ਼ਜੋ ਜਾਵੈ । ਜੋ ਤਰਕਨਿ ਸਿਖ ਭੋਗਹਿ 
ਜਾਇ । ੧ ਨਹਿ ਬਖਸ਼ਰੋ ਜਾਇ ਕਦਾਇ ॥ ੧੬॥ ਪਾਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਤ] 
ਸੋਇ। ਪ੍ਥਮ ਅਜਾਨ ਜਿ ਭੂਲੈ ਕੋਇ। ਮਿਲਿ ਤੁਰਕਨਿ ਸੈਗ ਸਿਖ ਬਨ 
ਜਾਇ। ਸੋ ਭੀ ਛੂਟ ਜਾਇ ਗੁਰ ਧਯਾਇ” ॥ ੧੭ ॥ ਪੁਨ ਸਿੰਘਨਿ ਬੂਝੇ 
ਗੁਨ ਖਾਨੀ । “ਬੰਦ ਤੁਰਕ ਭੋਗੇਂ ਹਿੰਦਵਾਨੀ । ਸਿਖ ਬਦਲਾ ਲੋ ਭਲਾ 
ਜਨਾਏ”। ਕਯੋਂ ਗੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਰਜ ਹਟਾਏ?॥੧੮॥ਸਨਿ ਸਤਿਗੁਰਬੋਲੋ 
ਤਿਸ ਬੇਰੇ । “ਹਮ ਲੇ ਜਾਨੋ ਪੰਥ ਉਢੇਰੇ । ਨਹੀ ਅਧੋਗ/ਤ ਬਿਥੈ ਪੁਚਾਵੈ'। 
ਯਾਂਤੇ ਕਲਮਲ! ਕਰਨ ਹਟਾਵੈਂ॥੧੯॥ਪੰਥ ਕੂਤਨਾ ਕੋ ਹੈ ਜੋਈ। ਲਿਯੋ 
ਸੈਭਾਲ ਮੁਹੈਮਦ ਸੋਈ।ਨਹਿੰ ਨੀਚਨ ਕੀ ਰੀਤਿ ਅਛੇਰੀ। ਪਿਖਿ ਅਪਮਾਨ 
ਕਰਹਿ ̀  ਸਭਿ ਬੇਰੀ ॥੨੦॥ ਗੁਰ ਬਚ, ਸਾਸ਼ਤ੍ਰਨ; ਕਰੀ ਨਿਯੋਗ/ । ਆਸ਼੍ਰ- 
ਮਾਨ ਤੇ ਮਾਨਨ ਯੋਗ'।#ਇਮ ਕਹਿ ਕਰਿ ਪੁਨ ਸਿੱਖ ਮਿਲਾਯੋ। ਕਰਜੇ 
ਕੜਾਹ ਸਰਬ ਵਰਤਾਯੋ॥ ੨੧॥ _ ਇਸੀ ਰੀਤਿ ਸਿਖ ਕਰਤੇ ਜੋਗ । 
੧ਸ੍ਰੁ (ਧਰਮਾਂ) ਦਾ । “ਬਲ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਕਦੀ(ਆਪਣੇ ਧਰਮ 2”। ਤ੫ਹਿਲੀ 
€ਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਾਨ ਪਨੇ ਵਿਚ ਕੁਲਕੇ ਤੁਰਕਨੀ ਨਾਲ ਮਿਠੇ, ਉਹ ਈੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਇਕੇ ਉਹ ਉਸ (ਪਾਪ ਤੋਂ) ਛੂੱਫ ਜਾਏਗਾ । $ਇੱਖ (ਤੁ ਰਕਣੀਆਂ 
ਫੋਗਕੇ) ਜੇ ਜੇ ਬਦਲਾ ਲੋ ਲੈਣ ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਭਲਾ ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ । “ਪਾਪ । ਝੰਗੂਤਨੇ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ 
ਜੋ। ?ਗੁਗਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਟੇ ਆਗਯਾ ਕੀਤੀ । "ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਨਣੇ ਯੋਗ ਹੈ । 
(ਸਾਦੇ) ਆਸ਼੍ਰਮਾਨ ਦਾ ਅਰਥ 'ਸ਼ਟ ਪੁਰਖ > ਅਵ£ ਮੇਵ ਵੀ ਕ।€'ਦ ਦੇ ਜਲ। 

#ਸਤਿਰੁਰਾਂ ਦੇ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਏ ਏ੬੩ ਕਾਰਨ ਦੇਂਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । £ੰ੩ ਆਪ ਨੇ “ਜਾਗਤਿ 

ਦੌਤ ਜਪੈ ਨਿਸ ਬਾਸਰ” ਵਾਲਾ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਜਾਗੇ ਮਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਦੇ ਆਚਰਨ ਵਲ । 

ਇਸ ਨੇ ਬਦਲੋ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰਕਣ”ਆੰ ਵਾ ਜੁੱਧ ਨਹੀ ਕਰਨੇ । ਇਹ : ਰਕਣੀ ਦਾ ?ਲ 
ਪਤਿਤ ਟੋਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਦੈ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਦਿਲ 
ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਮਿਲਨਾ ਹੀ ਅਸਠਨ ਤਬਦੀਲੀ ਹੰੰਦੀ ਹੋ, ਜਬਰਨ ਕੋਈ ਪਤਿਤ ਕ: 
ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਿਤ ਨਹੀਂ' ਨਾ ਦੰਦਾ, ਦਿਲ ਟ“ ਜੋ ਪਤਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 1 

ਇਹ ਸੋ ਸਾਖੀ ਦੀ ੩੭ਵੀਂ ਸਾਤ ਹੈ । 



ਫਰੀ ਗੁਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । , ੫੮੧੬ ਰਿਤੁ ੬ । ਅੰਸੂ ੨੦ 

ਹੋਵਨਿ ਲਗੇ ਦੁਖਿਤਿ ਛੁਧਿ ਸੈਗ । ਖਾਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਰਬ ਜਿਤੇਕ! ਪਾਵਹਿ 

ਸਤੁਦ੍ਰਵ ਬਿਖੈ ਤਿਤੋਕ ॥ ੨੨॥ ਪਸ਼ਮੰਬਰ ਆਦਿਕ ਸਭਿ ਚੀਰ । ਫੁਕ- 
ਵਾਵੈਂ ਪਾਵਕ ਪ੍ਰਭੁ ਧੀਰ। ਇਸ ਬਿਧਿ ਸਰਬ ਸਮਾਜ ਨਿਬੇਰੈਂ । ਫੂਕੈਂ ਕੈ 

ਜਲ ਸਲਿਤਾ ਗੋਰੈਂ॥੨੩॥ਲੋਕ ਪੁਕਾਰਨ ਲਾਗੇ ਪੁਰਿ ਮੈਂ।ਸਹਯੋ ਨ ਜਾਇ 

ਛੁਧਾ ਦੁਖ ਉਰ ਮੈਂ । ਪਰਜਾ ਨਿਕਸਿ ਕਰਿ ਗਈ ਵਹਿਰ ਕੌ । ਸੁਭਟ ਸਿੰਘ 
ਨਹਿ ਤਜਾਗੜੋ ਗੁਰ ਕੌ॥੨੪॥ ਰਹੈਂ ਛੁਧਾਤੂਰ ਤਉ ਲਰਤਿ ਹੈਂ । ਸ਼ੱਤਨਿ 
ਮਾਰਤਿ ਆਪ ਮਰਤਿ ਹੈਂ । ਕਹੈ ਸਕਲ ਮਿਲਿ“ਅਬਿ ਨਹਿੰ ਭਾਰੀਂ। ਦੈ ਹੈਂ 
ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਆਰੀ! ॥ ੨੫ ॥ ਸਿਦਕ ਬਿਖੈ ਸਾਬਤ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੈਂ । ਮੈਕਟ 
ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨਿ ਸਹੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਵਿਗ ਕਰਹਿ ਬਖਾਨੀ। ਮਾਤ ! ਗੁਰੂ 
ਗਤਿ ਜਾਇ ਨ ਜਾਨੀ ॥ ੨੬ ॥ ਅੰਨ ਬਿਨਾ ਸਗਰੇ ਮਰਿ ਜੈ ਹੈਂ । ਪਾਉ 
ਪਾਉ ਕਬਿ ਕਬਿ” ਇਕ ਪੈ ਹੈਂ?। ਸੁਤ ਕੀ ਕ੍ਰਿਤ ਸੁਨਿ ਦੇਖਨਿ ਕਰਤੀ । 
ਪਰਮ ਦੁਖੀ ਚਿਤ ਚਿੰਤਾ ਧਰਤੀ ॥ ੨੭॥ ਕਹਿ ਨਹਿਂ ਸਕੈ ਸ੍ਰਾਪ ਤੋ ਡਰੈ। 
-ਰਿਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਿੰ ਪਰੈਂ' । ਸੋਸਭਿ ਸਾਚ ਹੋਇ ਨਹਿ ਫਰੈ-। 
ਕਹਿਨ ਅਕਹਿਨ ਅਨੁਚਿਤ ਬਿਚਰੈ” ॥ ੨੮ ॥ ਤਊ ਨਿਕਟ ਜੋ ਦਾਸ 
ਘਨੋਗੇਕਰਹਿੰ ਸੁਨਾਵਨ ਕਸ਼ਟ ਬਡੇਰੇ। ਸਿੰਘ ਸੈਂਕਰੇ ਲਰਿ ਕਰਿ ਮਰੈਂ । 
ਬਚੇ ਨ ਜੀਵਨ ਆਸ਼ਾ ਧਰੈਂਢ ॥ ੨੯ ॥ ਇਕ ਦਿਨ ਮਨ ਕੌ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ 
ਆਈ । ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਕਰਿ ਦੁਖ ਤੇ ਤਪਤਾਈ । ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਕੋ ੮ ਇ 

ਢਿਗ ਖਰੀ । ਚਿਤ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਸ ਭਰੀ.॥ ੩੦॥ “ਜਗ ਮਹਿੰ ਬਨ 
ਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਏ।ਸਿਖ ਮਾਰਨ ਹਿਤ ਰਚ>ੋ ਉਪਾਏ। ਨਿਤ ਉਠਿ ਸਿੰਘ 
ਅੱਗੂ ਹੰਇ ਲਰੋਂ । ਸਿਰ ਪਰ ਵੈਰੀ ਕ੍ੜਕਤਿ ਖਰੇ॥੩੧॥ ਸਭਿ ਮਹਿ ਭੂਖ 
ਵਰਤਿ ਬਹੁ ਰਹੀ।ਨਿਸਦਿਨ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਨਹੀਂ । ਪੂਰਬ ਦਰਬ ਪਾਇ 
ਦਰਿਆਇ।ਅਬਿ ਨਿਕਾਸ” ਸਭਿ ਦੇਤਿਰੁੜਾਇ॥੩੨॥ਕੌ ਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਨ 
ਅਸ ਕਰਜੋ । ਜਿਸ ਤੇ ਇਤੋਂ ਕਸ਼ਟ ਤਿਨ ਪਰਜੋ । ਪਾਈਆਂ ਅੰਨ ਪਾਇ 
ਹਿਤ ਖਾਨੋ।ਕਿਮਿਲਰਿ ਸਕੈ ਸਿੰਘ ਬਲ ਹਾਨੋ॥੩੩॥ਧੀਰਜ ਗਯੋ ਛੂਟਸਭਿ 
ਕੋਰੇਤੁਰਕ ਗਿਰੀਸ਼ਨ ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਘੇਰੇਘਾਲਿ ਹੇਲ ਲਾਖਹੂੰ ਚਢਿ ਮਾਰੈਂ । 
੧੦ਉ ਪਾਉ (ਤੇ ਉਹ ਬੀ) ਕਦੀ ਕਦੀ । ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਅਯੋਗ ਵਿਚਾਰਦ੍ਰੀ,. ਟੈ, 
ਭਾਵ ਨਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੇ ੫ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ । ₹ਜੇ ਬਚੇ ਹਨ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆ?। 
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ਸ੍ਰ] ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । ( ੫੮੧੭ ) __ ਰੁਤ ੬ । ਅੱਸੂ ੨੦ 

ਕਿਥੋਂ ਭਿਤ ਹੈ ਘਨ ਨਿਕਾਰੈਂ।੧ਅ।ਸੰਚ ਕੋ ਅੰਤ ਲਖ ਅਧਿ ਆਵੈ 
ਹਮ ਸਮੇਤ ਕਿਮ ਜੀਵਨ ਪਾਵੈਂ?ਅਬਿ ਭੀ ਬਖਸ਼ਹੁ; ਸੈਗਤ ਤੋਰੀ'। ਕ੍ਕੋਂ 
ਦੁਖ ਭੁਖ ਵਰਤਾਇ ਬਡੇਰੀ?!॥੩੫॥ਸੁਨਿ ਮਾਤਾ ਤੇ ਆਪ ਉਚਾਰਾ। “ਹਮ 
ਕੋ ਹੁਕਮ ਦੀਨਿ ਕਰਤਾਰਾ/ਤੋਂ ਇਹ ਪੰਥ ਸੁਧਾਰਨ ਕਰੌਕੋ ਨਾਮ ਸ਼ਨਾਨ 
ਆਦਿ ਗੁਨ ਭਰ3ੋ॥੩੬॥ਇਸ ਕੌ ਹਮ ਬਿਰਧਾਵਨ ਕਰੈਂ। ਨਹੀਂ ਗਾਲਿਬੇ 
ਕੀ ਇਛ ਧਰੈਂ/ਪੂਜਾ ਕੋ ਲੇ ਕਰਿ ਜਬਿ ਥੈ ਹੈਂ। ਤਿਸਤੇ ਪੰਥ ਘਾਣ ਬਲ ਹ੍ਹੈ 
ਹੈ।੩੭॥ ਸੁਨਹੁ ਮਾਤ ਇਹ ਪੂਜਾ ਅੰਸ਼। ਜ਼ਹਿਰ ਅਹੈ ਬਲ ਬੁੱਧਹਿ ਫ੍ਰਸਾਂ। 
ਰਣ ਹਿਤ ਪੰਥ ਖਰੋ ਮੈਂ' ਕੀਨ । ਛੁਧਿਤਿ ਨਗਨ ਹੀ ਨੀਕੋ ਚੀਨ॥੩੮॥ 
ਨਰਕ ਬਿਥੈ ਨਹਿ ਇਸ ਕੋ ਪਾਵੋਂ । ਬੁਰਾ ਨ ਕਰਿਹੋਂ ਗੁਨ ਸਿਖਰਾਵੋਂ । 
ਜਿਸ ਬਿਧਿ ਅਹੈਂ ਪੁੱਤ ਹਮ ਤੇਰੇ । ਬਿਖ ਨਹਿ ਦੇਇ ਸਕਹਿੰ ਕਿਸ ਬੇਰੇ॥ 
8੯॥ੜਿਮ ਹਮ ਸਿਖ ਪੁੱਤ੍ਰਨਿ ਕਿਸ ਭਾਂਤੀਬਿਖ ਪੂਜਾ ਦੇ ਕਰਿ ਹੈਂ ਘਾਤੀ? 
ਪਾਲਜਯੋ ਚਾਹੋਂ ਕਰੌ ਬਡ਼ੋਰਾ । ਭੋਗਹਿਂ ਸੁਖ ਇਤ ਉਤਹਿ ਘਨੋਰਾ ॥ ੪੦ । 
ਸ਼ਤਰੁੱਦਰ ਮੈਂ ਜੋ ਧਨ ਰਾਖਾ।ਸੁੱਧ ਕਰਨ ਕੀ ਤਿਹ ਅਭਿਲਾਖਾ।ਜਿਮ ਬਿਖ 
ਕੋ ਮਾਰਨ ਕਰਿ ਲੋਹੀ”। ਪੁਨ ਖਾਏ ਰੋਗਨ ਹਤਿ ਦੇਹੀ/੪੧॥ਤਿਮ ਪੂਜਾਂ 
ਕੋਂ ਧਨ ਸੁਧ ਹੋਇ । ਸਿਖ ਪੁੱਤਨਿ ਲੈ ਦੈ ਹੈਂ ਸੋਇਪੁਨ ਹ੍ਰੋ ਹੈ ਸਭਿ ਕੋ ਸੁਖ- 
ਕਾਰੀ । ਸਮੋ ਹੋਇ ਜਬਿ ਲਹਿ ਨਿਕਾਰੀ॥ ੪੨॥ ਏਕ ਡਿੱਖ ਹਮਰੋ ਸ਼ੁਭ 
ਹੋਇ । ਪਠਹਿੰ ਤਾਂਹਿ ਧਨ ਲੀ ਹੈ ਸੋਇ। ਨਾਮ ਦਲੀ੫ ਸਿੰਘ ਬਲ ਭਾਚੋ। 
ਤਪ ਤਾਪਹਿ ਪੁਨ ਹੋਇ ਸੁਖਾਰੋਂ॥੪੩॥ਦੋਹਰਾ॥ਪਸ਼ਚਮ ਤੇ ਉਠਿ ਖਾਲਸਾ 
ਚਮਕੈ ਪੂਰਬ ਪੰਥ । ਦੁਰੈ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਿ ਪਰਬਤੀ ਮੌਨ ਮੌਰਜਿ ਕੁਪੰਥ" 
ਇਹ ਅਪ ਦੀ ਹੀ £ਗਤ ਹੈ। “ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ । ੧ ਠੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਹੀ ਦੰਗਾ ਜਾਣੋ । ਮਾਰ 
ਲਈਦਾ ਹੈ । “ਸਾਰੇ ਪਰਬਤੀ ਦੁਸ਼ਟ ਤੇ ਫਿਣਕਾਰੇ ਹੋਏ ਖੋਟੇ ਰਸਤੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੌਨ 
ਛੱਪ ਜਾਣਗੇ । [ਸੋਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਐੰਗ੍ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੈੱਦੇ ਹਨ । ਅਗਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ “ਗੋਟੇ” ਲਫਜ਼ 
ਬੀ ਪਿਆ ਹੈ । (ਅ) ਸੋਨ, ਮੋਰਿਜ ੮ਇ ਜ਼ਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਬੀ ਆ£ ਹਨ]। 

ਰ੍ ਖੋ ਸਾਖੀ (੧੯੦੫) ਤੋਂ ਬੀ ਇਹੋ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿਖੁ ਹੋਵੇਗਾ 
ਜੋ ਇਹ ਧਨ ਕੱਢੇਗਾ ਯਥਾ-- ““ਹਮਰਾਂ ਇੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮ ਭਜਾਂਗੇ, ਅਮਾਨ ਲੋਂਵੇਗਾ । 
ਨਾਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਇਗ ਵਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ੧੮੯੯ ਵਰਤੇਗਾ? । ੧੮੯੯ ਵਿਚ ਮ: ਦਲੀਪ 
ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਬਰਸ ਦਾ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ੧੮੯੯ ਤੋਂ ੧੯੦੬ 
ਤਕ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਟ' ਧਨ ਕੱਢਿਆ ਸੀ । ੧੯੦੬ ਵਿਚ _ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਰਾਜ 
ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਟੇ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋਕੇ ਰਹਿੰਦੇ । 



ਮਰੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੁਰਜ ( ੫੮੧੮ ) ਰਿਤੁ € । ਅੰ ੨੧. 

।੪੪॥ ਖਾਲਸਾ ਮਿਲੈ ਮੇਲ ਕਰਿ ਖਾਲਸਾ ਟੂਟੇ ਦਿਵਸ” ।ਸਿੱਤ੍ਰ ਹਿੰਦਵੀ 

ਮੋਲਵੀ ਗੋਰੇ ਸੁਨੀ ਸੁ ਵੈਸਾ॥੪੫॥ਬਲੀ ਹੋਇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਤਰਕ ਤੋਕੇਗਾਂ 

ਮੌਨ” । ਲੁਟੇ ਗਾਉ ਪਰਜਾ ਦੁਖੀ ਨਜਾਉਂ ਜਾਇਗਾ ਔਨ! ॥ ੪੬ ॥ 

ਸਿਖਣੀ ਹੁਇ ਬਿਭਚਾਰਕੀ ਪੁਰਖ ਤੁਰਕ ਕੀ ਆਸ” । ਤਾਂ ਦਿਨ ਉਪਜੇ 

ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਭਿ ਬਰਨੋ ਕੋ ਪਕਾਸ” ॥ ੪੭॥ ਸੁਨਿਕੈ ਮਾਤਾਂ ਤੂਸ਼ਨੀ ਨਹਿ 

ਬੋਲੀ ਸੁਤ ਹੇਰਿ । ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਨਿਕੈ; ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿ ਫੈਰ:-। 

੪੮ ॥ਘਪਜਾਰੋ ਧਨ ਹੈ ਮਾਤ ਕੋ ਇਹ ਜਾਨੀ ਅਬਿ ਜਾਇ । ਰਹਿਣ ਦੈਤਿ ̀ 

ਪਰਵਾਰ ਕੋ, ਵਧਨ ਦੇਤਿ ਨਹਿ ਕਾਇ” ॥੪੯॥ ਇਤਿ ਸ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੂਰਜ 

ਰ੍ੰਬੇ ਖਸਟਮ ਟੁਤੇ “੧ ਰੁਜਰੀ” ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਵੱਸਤੀ ਆ । ੨੦ ॥ 

ਹਰ ੨੧. [ਧਨ ਜਾਣ ਤੇ ਏਗ। ਨਾ ਕਰਨਾਂ । ਲੀਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਟਾਂਤ| । 

ਢੋਹਰਾ॥ਲਇਮ ਘੇਰਾ ਬਡ ਪਰ ਰਹਕੋ ਲਰਹਿ ਖਾਲਸਾ ਜਾਇ/ਇਕ ਦਿਨ। 

ਤਜਾਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਕਰੀ ਬਡ ਰਣਜੀਤ ਬਜਾਇ॥ ੧ ॥ ਭੌਪਈ ॥ ਉਤ ਤੋ 

<ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ?ਲ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇਗਾ(€ਹ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਜੇ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲੋ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ 

ਉਹ ਇਕ ਦਿਨ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ । (ਟੂਟੇ” ਦੇਹੁਰੀ ਦੀਪ ਹੇ) । "( 
ਖਾਲਮੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ) ਮਿੱਤਰ 

ਹੋਣਗੇ ਹਿੰਦੀ, ਮੋਲਵੀ, ਗੋਰੇ ਤੇ £ਨੀ ੬ਸ ਵਾਲੇ । “ਮੇਨੀਆੰ ਤੇ =ੂਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ । “ਪਰਜਾ 

` ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗਿਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟੇਗਾ ਟੇ ਨਾਉਂ 
ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ । ( ਅ ) 

ਗਿਰਾਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰਜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨਾਉਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਟੁਰ ਜਾਏਗਾ । “ਜੋ ਤੁਰਕ 

ਪੁਰਖ ( ਪਰ ) ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਚਾਰਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਸ਼ਾ 
ਰਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 

ਸਿੱਖਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਭਾਵ ਦੈਡਿਤ ਹੋਣ ਰੇ । (ਅ) ਵਿਭਚਾਰੀ ( ਟ੍ਰੀਮਤਾਂ ਜੋ) ਤੁਰਕ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ 

ਆਸਾ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਸਾ ਆ ਜਾਏਗੀ । ਸੂਚਨਾ-ਕਈ ਲੋਕ ਸਿਖਣੀਆਂ ਦੇ 

ਵਿਭਚਾਰੀ ਹੋਕੇ ਤੁਰਕ ਪਰ੪ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਸਿਖ ਇਤਿਹਾਸ 

ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੰਗ ਵਿਟੇੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ
 ਤੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਦੈ ਸਮੇ 

ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਕਿਸ ਮਟੌ ਰਥ ਲਈ ਤੁਰਕ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਸ! ਕਰਣਗੀਆਂ ? ਨਾਲੇ ਜੇ ਸਿੱਖਣੀਆਂ 

ਦਾ ਆਚਰਨ ਨੋਸਾਂ ਨ ਵਾਂ ਦਸੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਦੇਂ ਸਿਆ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤ੍ਰ_ਹੈ 

ਕੀਣੂੰ ਉਪਜੇਗਾ ? ਇਹ ਫਿਕਰੇ ਮ: ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਾਏ 

ਗਏ ਸਾਫ ਸਹੀ ਹੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਟੂ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਵਿਭਚਾਰ 

ਅਦਿ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਢੀਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਆਏਪਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਕ 

ਰਚਨਾ ਹੈ । “ਸਾਰੇ ਬਰਨਾੰ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੋਵੇਗੀ(ਖਾਲਸਾ ਬਣਨ ਦੀ)ਤਿਸ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਉਪਜੇਗ॥ 

੭ਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਫੂਪੀ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਦੰਗਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਣ 

ਦਿੰਦੀ । #ਂਇਹ ਸੇ ਸਾਖੀ ਦੀ ੩੮ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਹੈ। 



ਸਰ ਗੁਰ ਪਤਾਪ ਸੂਰਜ । _ (੫੮੧੯) _ ___ ਰਿੰਤੂ ੬ । ਅੱਸੂ ੨੧, _ 

ਢੋਲ। ਤੁਰਗ| ਨਾਦ ਨਗਾਰੇ ਬੋਲ ॥ ੨॥ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਹ੍ਹੋ ਕੈ ਅਸਵਾਰ । 
ਚਵਜੋ ਖਾਲਸਾ ਆਯੁਧ ਧਾਰਿ । ਜਹਿੰ ਗਿਰਪਤਨਿ ਮੋਰਚੇ ਕਰੇ । ਡੇਰੇ ਕਰੇ 
ਦੂਰ ਜਾਹੇ ਪਰੇ ॥੩॥ ਤਿਤ ਦਿਸ਼ਿ ਕੋ ਗੁਰ ਅੱਗ ਸਿਧਾਰੇ। ਛੁਟੇ ਤੁਵੈਗਨਿ 
ਕੇ ਕੜਕਾਰੇ॥ ਜੁਟਜੋ ਖਾਲਸਾ ਜੈਗ ਮਝਾਰ॥ ਜੈ ਬਹ ਬਾਰੀ ਕਰੇ ਹੈਕਾਰਾ' 
॥ ੪॥ ਆਗੇ ਵਧਜੋ ਚਲਾਵਤਿ ਗੋਰੀ । ਦੋਨਹੁੰ ਦਿ(ਸ਼ ਕੋ ਉਰ ਸਿਰ ਵੋਰੀ। 
ਸਭਿ ਗਿਰਪਤੀ ਢੁਕੇ ਤਬਿ ਆਂਦੀ । ਲੈ ਲੈ ਨਿਜ ਸਿਪਾਹ ਸਮੁਦਾਈ ॥੫ੀ 
ਜਬਿ ਆਪਸ ਮਹਿ ਦੈ ਦਲ ਜੁੱਟੇ। ਗੁਲਕਾਂ ਲਗਿ ਲਗਿ ਅਗਨ ਫੁੱਟੇ । 
ਸਨਮੁਖ ਹੋਇ ਨਹੀਂ ਮੁਖ ਵੇਰੇ। ਬਜਜੋ ਸਾਰ ਸੋਂ ਸਾਂਰ ਬਡੇਰੇ॥੬॥ ਖੋਵਨ 
ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਹੈਕਾਰ । ਗੁਰੂ ਮੁਰੇ ਤਬਿ ਜੈਗ ਮੜਾਰ । ਪੀਛੇ ਖਾਇ ਸ਼ਕਿਸਤ 
ਪਲਾਈ”।ਹਟੋ ਸਕਲ ਹੀ ਕਰਤਿ ਲਰਾਈ ॥ ੭ ॥ ਜਯੋ ਸਿੰਘ ਹਟਤੇ 
ਵਧੇ ਪਹਾਰੀ ਗੰਰ ਰਾਬੇ ਸ਼ਲਥੇ' ਤਹੁ ਮਾਰੀ । ਗੁਰ ਬਿਨ ਠਹਿਰੇ ਕੌਨ 
ਅਗਾਰੀ। ਮਿਲੇ ਆ।ਨ ਸ਼ੱਤ ਗਨ ਭਾਰੀ ॥ ੮ ॥ ਭਾਜੇ ਸਿੰਘ ਤਹਾਂ ਲਗਿ 
ਆਏਗੁਰ ਕੋ ਜਹਿਂ ਸਮਾਜੈ ਸਮੁਦਾਏ।ਠਹਿਰੇ ਨਹੀਂ'ਪੈਰ ਵਿਚਜੁੱਧਾ। ਪਰਯੋ 
ਜ਼ੋਰ ਗਨ ਰਿਪ ਬਹੁ ਕ੍ਰੱਧ॥੯॥ | ।ਕਤਿਕ ਤਬੇਲਾ ਸੋ ਲੁਟਿ ਗਯੋ! ਧਨ ਪਣ 
ਆਦਿਕ ਸ਼ੱਤ੍ਰਨਿ ਲਯੋ । ਖਰੇ ਭਏ ਨਹਿੰ ਸਕਹਿਂ ਹਫਾਇ । ਰਹੇ ਸਿੰਘ 
ਬਲਅਧਿਕ ਲੰਗਾਇ॥ ੧੦॥ ਸਿਖ ਰੋਵੈਂ' ਬਹੁ ਖਰੇ ਆ 1 ਸਾ ਹੋਯੋ 
ਨੁਕਸਾਨ? ਉਚਾਰੈ' । “ਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਬਿ ਜੀਤੈ' ਕੈਸੇ ? ਇੜੋ ਸਮਾਜ 
ਗਯੋ ਲੁਟ ਐਸੇ ॥੧੧॥ ਕਿਮ ਜੀਵੈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਤਿ ਹਰ ਕੰ [ ਗਰ ਕੋ ਕੁਛ 
ਨਹਿਂ ਸਕੈ ਬਚੈ ਕੈ?। ਖਰੇ ਹੋਇ ਪੁਨ ਤਜੀ ਤੁਫੈਗੇਂ । ਭੇਵਨ ਕਰੇ 
ਰਿਪਨਿ ਕੇ ਅੰਗੈਂ ॥ ੧੨॥ ਗਨ ਵਸਤੂ ਲੋ ਹਟੇ ਪਹਾਰੀ ।ਮੁਰਚਨਿ ਮਹਿ 
ਕਾਇਮ ਧ੍ਰਿਤਧਾਰੀ । ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਭਫ ਬੀਰ। ਰਣ ਤੋਂ ਹਣਿ ਪਹੁੰਜੇ 
ਗੁਰ ਤੀਰ ॥੧੩॥ ਕਰ ਜੋਰਤਿ ਅੰਦੇਸਾ ਧਰੈਂ । ਬਾਕ ਸੁਨਾਵਨ ਪੁਨ ਪੁਨ 
ਕਰੈ। ਮਚਜੋ ਸਭਿਨਿ ਮਹਿ ਹਾਹਾਕਾਰ “ਲਟਯੋ ਸਮਾਜ ਮਹਾਂ ਬਿਸ਼ੁਮਾਰਾਂ 
॥ ੧੪॥ ਬਸਤ੍ਰ ਤੁਰੋਗਮ ਆਦਿਕ ਵਸਤੂ । ਮਹਾਰਾਜ ਲੁਫਿ ਗਈ ਸਮ- 
'ਸਤੂ% ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਨਿ ਕੋ ਕਯਾ ਗਨੋ ਸ਼ੱਤ 'ਪਰਬਲ ਗਏ ਲੈ ਘਨੋ॥੨੫॥ 
“ਬਹੁਤ ਵੇਰੀ ਜੈ ਕਰਨੇ ਕਰ ਹੈਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਕਲ੍ਹ ਹਾਰ ਖਾਕੇ (ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫੌਜ) 
ਦੌੜੀ । ੧ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ । ਏਸਾਰੀ । 



ਘੁਯੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੮੨੦) ਰਿਤੁ ੬ । ਐਮ ੨੧. 

ਸਭਿ ਕੇ ਉਰ. ਕੌ ਗੁਰ ਦੁਖ ਲਹਯੋ । ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਸੈਗ ਤਬਿ ਕਹਮ
ੋ। 

ਅਵਨੀ ਪਰ ਦਿਹ ਐਂਚਲਕੀਗ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਕੀ ਹੁਇ ਅਲਪ ਗਹੀਰ” 

॥੧੬/ਮਾਨ ਬਚਨ ਖੈਂਚੀ ਗਨ ਰੇਖਖਰੇ ਸਮੀਪੀ ਪਿਖੈਂ ਅਸ਼ੇਘਸ਼੍ਹੀ ਕਲਾ
 

ਗ਼ੀਧਰ ਦੇਖਿ ਉਚਾਰੀ ।£ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਮੇਟ ਦਿਹੁ ਸਾਰੀ'॥ ੧੭ ॥ ਸਕਲ ' 

ਬਿਲੋਕਤਿ ਮੇਰੀ ਫੇਰ । ਰਹੀ ਨ ਕੋ ਛਿਤ ਛੋਟ ਬਡੇਰ । ਤਬਿ ਸਭਿ ਸਿ
ੰਘ 

ਬੂਬਿਬੇ ਕਰੇਂ।“ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਭੀ ਕਛ ਉਰ ਧਰੇ? ॥੧੮॥ ਕਿਧੌਂ ਭਯੋ ਨਟਿੱ੦ 

ਦੋਹ ਬਤਾਈ । ਰੇਖ ਦੇਖਿ ਕਰਿਕੈ ਬਿਨਸਾਈ' । ਤਬਿ ਕਰ ਜੋਰਿ ਖਾ
ਲਸੇ 

ਕਹਕੋ।€ਰੇਖ ਨਿਕਾਸੀ ਹਰਖ ਨ ਲਹਜੋ' ॥੧੯॥ ਮੇਟ ਦਈ ਨਹਿੰ ਸ਼ੋਕ 

'ਉਪਾਵਾ । ਰਿਦਾ ਸਮਾਨ ਸਭਿਨਿ ਲਖਿ ਪਾਵਾ”। ਸੁਨਿ ਸਿੰਘਨ ਤੋ ਗੁ
ਰੂ 

ਕੰਤ ਅਨਤ ਅਧ ਜਗ ਜੈ ਜਾ ਗੁਰੂ ਕੋ ਹੋਇ ਨ 

ਕੋਈ। ਹਾਨਿ ਲਾਭ ਮਹਿ ਸਮ ਰਹਿ ਜੋਈ । ਸੈਚੇ ਜਾਇੰ ਪਦਾਰਥ ਸਾਰੇ । 

| ਰਬ ਆਦਿ ਜੋ ਰਤਨ ਉਦਾਰੇ ॥੨੧॥ ਗਜ ਬਾਜੀ ਜਿਨ ਮੋਲ ਬਿਸ
ਾਣ। 

ਮੁਕਤਾ ਹੀਰੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਪ੍ਰਵਾਲੋਂ” । ਇੱਤਯਾਢਿਕ ਪਿਖਿ ਅਪਨੀ ਜਾਨਿ । 

ਗੁਰ ਕੌ ਹਰਖ ਨ ਹ੍ਰੈ ਹਿਤ ਮਾਨਿ॥੨੨॥ ਲਾਖਹੁਂ ਕੋ ਸਮਾਜ ਦਿਪਤਾਈ"। 

[ਸਮਾ ਪਾਇ ਹਾਨੀ ਹੁਇ ਜਾਈ। ਤੋਂ ਗੁਰ ਕੋ ਕੁਛ ਸ਼ੋਕ ਨ ਹੋਵਹਿ। 

ਨਾਸ਼ਵੈਤਿ ਪੂਰਬ ਹੀ ਜੋਵਹਿਂ ॥੨੩॥ ਸਮ ਚਿਤ ਸਦਾ ਰਹਹਿ ਆਨੰਦ । 

ਕਰੈਂ ਬਿਖੇਪ ਨ ਦੁੰਦ ਬਿਲੀਦਾਂ। ਭੂਤ ਭਵਿੱਖਜਤ ਅਰੁ ਬ੍ਰਤਮਾਨ।ਹੁਯੋ ਨ 

ਹਰੈ ਹੈ ਰਹੈਂ ਸਮਾਨ ॥ ੨੪ ॥ ਦੋਹਰਾ॥ ਹਰਖ ਸੋਗ ਕਾ ਦੇਹੁਰਾਂ' ਖਿਨ 

ਆਵੈ ਖਿਨ ਜਾਇ। ਜੋ ਜਾਗੇ' ਸੋ ਸੁਖੀ ਹੁਇ, ਸੋਏ' ਸੋ ਦੁਖ ਪਾਇ ॥੨੫॥ 

ਨਾਮ ਧਿਆਵਹੁ, ਸ਼ਬਦ ਕੇ ਅਰਥ ਬਿਚਾਰਹੁ ਨਿੱਤ। ਗੁਰਬਾਨੀ ਸਿੱ
ਖਾਂ 

ਬਿਨਾ ਤਿਨਾ ਨ ਸੋਗੀ ਮਿੱਤ॥ ੨੬ ਮਮਲਿ ਮਲਿ ਨਾਈ ਕਾਮਣੀ ਖੋੜ
ਸ 

ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਗਖਸਮ ਨ ਭਾਈ ਕਹਾਂ ਵਲ ਸੋ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀ ਨਾਰ॥੨੭॥”`ਗੁਰੂ 

ਕਣੇਟੀਆਂ ਵੱਭੀਆਂ । “ਿੰਘਂ ਨੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ । “ਅਥਵਾ ਹਰਖ ਏਕ ਨ
ਹੀਂ ਹੋਇਆ। 

ਭਮੂੰਗੇ । “ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਕੇ । 5ਬੜੇ ਨਦ (ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਆਦਿ) ਵਿਖੇਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ
ੇ । (ਅ) 

ਵਿ੪੫ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ' ਮੰਨਦੇ । “ਭਾਵ. ਇਹ ਸਰੀਰ । "ਗਜਾਨ ਵਿੱਚ । €%ਵਿੱਦਯਾ ਨਿੰਦਾ 

ਵਿਚ । “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰ ਸਗ ਨਹੀਂ ਹੇ ਮਿੱਤਰ! "ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜੋ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਧਾਰਕੇ ਆਯਾ ਹੈ 

(ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ) ਉਹ ਲੋਭ ਦੀ ਲਹਿਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ । (ਅ) ਗੁਰੂ ਜਗਤ ਵਿਚ 

“ਨਾਮਾ ਲੈਕੇ ਆਇਆ ਹੈ (ਦੇਣ ਲਈ), ਲੋਡ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਤਿਵੇ' ਹੀ ਸਿੱਖ 

ਗੁਰੂ ਕਾ ਭਾਫਾ ਧਾਰਨ ਕਰੇ ਭਾਵ ਲੋਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਉਹ ਹਜੂਰ ਹੈ ਸਦਾ ਗੁਰ ਕੇ । 



ਮ[ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੮੨੧ ) ਰਿਤੁ ੬ । %੭ ੨੧, ਰ੍ 

ਜੁ ਆਇਆ ਨਾਮ ਧਰਿ ਲਹਿਰੀ ਲੁਭਕੀ ਦੂਰ' । ਸੋਈ ਸਿਖ; ਭਾਣਾਂ 

ਧਰੇ ਗੁਰ ਕੋ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰ” ੨੮ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਇਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਂ ਸੁਨਿ 

ਬੈਨ । ਪਰਚੇ ਸੁਖ ਸੋਂ ਸਿੰਘ ਸਚੈਨ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਜਾਮਨਿ ਮਾਂਹੀ । 

ਸੁਪਤੇ ਕੇਚਿਤ੭ ਕੋਚਿਤ ਨਾਂਹੀ ॥੨੯॥ ਭਈ ਪ੍ਰਾਤਿ ਸਭਿ ਸ਼ੌਚ ਸ਼ਨਾਨੇ । 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁ ਪਾਠ ਬਖਾਨੇ । ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਗੁਰੂ ਢਿਗ ਆਏ। ਨਹਿ 

ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਮੁਖ ਬਿਕਸਾਏ ॥ ੩੦॥ ਇਕਤੋਂ ਸ਼ੱਤ ਲੂਟਿ ਲੋ ਗਈਦਤੀਏ 
ਭਾਜ ਪਰਾਜੈ ਲਏਇਨ ਕਾਰਨ ਤੇ ਲਾਜ ਬਿਲਚੈਨ। ਰਿਦੈ ਬਿਥੈ ਸਚਹਿਂ 

ਬਹੁ ਸੋਚਨਿ ॥੩੧॥ ਨਹਿ ਉਤਸਾਹ ਕਿਸੀ ਮਹਿੰ ਦੀਖਾ। ਘਰ ਕੇ ਬਿਗਰੇ 

ਕਾਜ ਸਰੀਖਾ। ਪਿਖਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਭਏਪ੍ਰੇਮ ਅਪਨਿ ਮਹਿ ਪਰ- 

ਖਨ ਕਏ॥ ੩੨॥-ਅਰਪਜੋ ਸਭਿਨਿ ਅਗਾਰੀ ਸੀਸ-ਇਮ ਲਖਿ ਦਯਾ 

ਕਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ । ਕਹਯੋ ਅਖਿਲ ਸਨ ਤਬਹਿ ਸੁਨਾਇ/ਮੇਰਾਂ ਸਿਖ ਸੋਈ 

ਚਿਤ ਭਾਇ?॥੩੩॥ ਚਢਹਿ ਜੈਗ ਕੋ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸੁ ਧਾਰੈਹਤਹਿ ਰਿਪੁਨ ਪਗ 

ਪਾਛ ਨ ਡਾਗੈਸ਼ੇਰ ਸਮਾਨ ਆਪਕੇ ਮਾਨੈਹੇਰ ਸ਼ੱਤ ਕੋ ਰਿਸ ਮਨ ਠਾਨੰ। 

੩੪॥ ਨਹੀਂ ਦੀਨਤਾ ਅੰਗੀਕਾਰੈ । ਜਹਿ ਲਗਿ ਬਲੋਂ ਪਹੁੰਚੈ ਤਹਿ ਮਾਰੈ । 

ਹਿੰਮਤ ਕੋ ਹਿਮਾਯਤੀ ਹਰਿ ਹੈ । ਜਿਤਿਕ ਹੋਇ ਉਤਸਾਹਤਿ ਕਰਿਹੈ“ ॥ 

੩੫॥ਚਵਹੁ ਖਾਲਸਾ ਪਲਟਾ ਲੀਜੈ । ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟਨ ਕੋ=ਹਤਿਕੀਜੈ”, 

ਇਮ ਸਿੰਘਨ ਕੌ ਕਰਿ ਹੁਸ਼ੀਯਾਰ । ਤਤਛਿਨ ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ ਹੁਇ ਅਸਵਾਰ। 
॥੩੬॥ ਮੈਗ ਖਾਲਸਾ ਨਿਖਲ ਚਵਾਯੋ । ਜੈਗ ਗਿਰੇਸ਼ਨਿ ਸੈਗ ਮਚਾਯੋ । 

ਨਿਜ ਨਿਜ ਮੁਰਚਨਿ ਤਰਕ ਚਮੂੰ ਗਨ।ਬਿਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਇ ਭੈ ਧਰਿ ਮਨ 

॥ ੩੭॥ ਤਿਮ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਮੁਖ ਤਿਨ ਬਿਰੇ । ਤਯਾਰੀ ਤੁਪਕਨਿ ਕੀ ਕਰਿ 

ਧਰੇ । ਜਿਤ ਦਿਸ਼ਿ ਮਹਿਂ ਸਭਿ ਪਰੇ ਪਹਾਰੀ । ਤਿਤ ਕੋ ਗਈ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸ- 
ਵਾਰੀ ॥੩੮॥ ਜ੍ਰਾਲਾ ਬਮਣੀ੍ ਛੋਰਨਿ ਕਰੀ । ਬਹੁਰ ਬਰੂਦ ਰੁ ਗੋਰੀ ਭਰੀ। 

ਉਤ ਤੇ ਬਾਜੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਨਗਾਰੇ । ਸਨਧਬੱਧ ਜੋਧਾ ਬਲਿ ਭਾਰੇ ॥ ੩੯ ॥ 

ਮੈਖਨਾਰੀ ੬੮॥ ਜੁਟੇ ਦੋਇ ਪਾਸੇ । ਪਰੀ ਮਾਰ ਨਾਸ਼ੇ । ਗੁਰੂ ਧੀਰ ਦੈ ਕੈ। 

੧ਇਸ ਦਾ ਪੂਯਾਯ ਪਿਛਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਅੰਕ ੧੧ ਵਿੱਚ ਹੈ । ”'ੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਗੁਟੂ ਕੈ ̀ 

ਹਜ਼ੂਰ ਸਦਾ ਭਾਣਾ ਧਟ । $ਜਿਵੇ' ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਰੜ ਜਾਣ ਤੇ (ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ) । 

੧ਸੇਵੇ ਦਿੱਤ ਪਿ ਸਿੱਖ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ । (ਅ) ਮੇਰਾ ਓਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ (ਜਿਸਦੇ) ਦਿੱਤ ਵਿੱਚ) 

ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ । “ਜਿੰਨਾਂ ਕੁ ਹੌਸਕੇ ਉਤਸਾਹ ਕਝਕੇ ਕਰੇ । $ਢਿਪਦਾ ਨੂੰ । (ਅ) ਉਪੱਦ੍ਰੇਫੀਆਂ ਕੰਮ 



੧ ਘਰ ( ੫੮੨੨ ) ਚਿਤੁ ੬ । ਅੰ ੨੨, 
ਅਗੈ ਸਿੰਘ ਕੈ ਕੇਕ ।੪ਹ॥ ਲਗਾਈ ਮਚਾਈ। ਤੁਵੋਗੇਂ ਦਨਾਈ ਚੰਟੋ ਮੰਡ 
ਛਾਤੀ । ਪਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਹਾਤੀ॥੪੧ਗੁਰੂ ਓਜ ਪਾਏ । ਗਏ ਸਿੰਘ ਧਾਈਬਟੇਰਾ 
ਢਿਸਾਵੈ । ਜਥਾ ਬਾਜ ਜਾਵੈ ॥ ੪੨॥ ਛੁਧਾ ਸ਼ੇਰ ਹੋਏ । ਜਥਾ ਮ੍ਰਿੱਗ ਜੋਏ । 
ਕਰਯੋ ਓਜ.ਹੱਲਾ । ਨਹੀਂ ਕਾਹੁੰ ਬੱਲਾ॥੪੩॥ਪਰੇ ਮੋਰਚਾ ਮੈਂ । ਦਏ ਕਾਲ 
ਤਾ ਸੈਂ" । ਪਠਾਏ ਪਹਾਰੀ । ਤਜੀ ਧੀਰਿ ਭਾਰੀ ॥੪੪॥ ਕਰਾਚੋਲ ਚਾਲੇ । 
ਨ ਜਾਈ ਸੈਭਾਲੇ । ਬਡੇ ਬੀਰ ਖੈਕੇ । ਲਰੇ ਜੇ ਨਿਸ਼ੈਕੇ ॥੪੫॥ ਸੁ ਘਾਲਕੋ 
ਘਮੰਡਾ । ਭਏ ਖ਼ੰਡ ਖੰਡਾ । ਵਤੇ ਪਾਇ ਜੁੱਧਾ।ਹਟੇ ਸਿੰਘ ਸੁੱਧਾ। ੪੬॥ਮਹਾਂ 
ਮੋਦ ਕਾਯੋ । ਬਿਜੈ ਕੋ ਬਜਾਯੋ । ਬਡੋ ਨਾਦ ਹੋਵਾ(ਗੁਰੂ ਦਰਸ ਜੋਵਾ॥੪੭॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰ੍ਰੰਥੇ ਖਸ਼ਟਮ ਹੁੰਤੇ “ਚੰਗਾ ਪੂਸੈਗ ਬਰਨ ਨਾਮ `ਏਕ ਬੀਸਮੇ 
ਅੰਸੂ॥ ੨੧॥ ੨੨, ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਜਲ ਰੋਕਨ ਤੇ ਵਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ]। 
ਦੌਰਗਾ ॥ ਉਪਰ ਤੇ ਜਲ ਅਨੰਦ ਪੁਰਿ ਲਘ ਨਾਰੋ ਚਲਿ ਆਇ । ਸਕਲ 
ਕਾਜ ਪਿਯਨਾਦਿ' ਜੇ ਕਰਤਿ ਸਿੰਘ ਸਮਦਾਇ ॥ ੧ ॥ ਝੌਪਈ ॥ ਤਿਤ 
ਦਿਸ਼ ਡੇਰੇ ਪਰੇ ਪਹਾਰੀ।ਭੀਮ ਚੈਦ ਢਿਗ ਸੰਚਿਵ ਉਚਾਰੀ। “ਜਾਤਿ ਵਹਿਰ 
ਤੇ ਜਲ ਵਿਚ ਘੇਰੇ'। ਕਕੋਂ ਨਹਿ ਰੋਕਹੁ ਰਹੈ ਪਿਛੇਰੇ ?॥ ੨॥ ਜਿਸ ਤੇ 
ਰਿਪੂ ਗਨ ਸੈਕਟ ਪਾਵੈਂ ।ਕੋ ਅਸ ਨ੍ਰਿਪਤ, ਨਹੀਂ ਜੁ ਬਨਾਵੈਂ?॥ ਸੁਨਤਿ 
ਗਿਰੇਸ਼ੁਰ ਬਹੁਤ ਪਠਾਏ। ਪਾਇ ਖੈਧ ਜਲ ਕੌ ਉਲਟਾਏ ॥ ੩॥ ਸ਼ੁਸ਼ਕ 
ਗਯੋ ਜਲ ਜਬਿ ਨਹਿੰ ਆਯੋ । ਖੋਟ ਪਹਾਗੇ ਕੋ ਲਖਿ ਪਾਯੋ । ਗਏ ਸਿੰਘ 
ਅਰਦਾਸ ਬਖਾਨੀ । ਪਪ੍ਰਤੁ ਜੀ ! ਰੋਕ ਲਿਯੋ ਰਿਪੁ ਪਾਨੀ ॥ ੪ ॥ ਕਰਨਿ 
ਸੁਚੇਤਾ ਆਦਿਕ ਕਾਰਾ। ਸਰਬ ਖਾਲਸਾ ਕਰਤਿ ਸਖਾਰਾ। ਸੁਨਿ ਬਿਨਤੀ 
ਨਿਜ ਦਾਸਨ ਕੋਰੀ । ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਬੋਲੋ ਤਿਸ ਬੈਰੀ ॥ ੫ ॥ “ਸਤਦਵ 
ਸਲਿਤਾ ਸ਼ਕਤਿ ਸਮੇਤਾ।ਸੋ ਜਲ ਦੇਇ ਖਾਲਸੇ ਹੇਤਾ। ਦੁਸ਼ਟਨਿਕੀ ਰੋਕੀ 
ਨਹਿ ਰਹੈ । ਨਿਖਲ“ ਖੁਟਾਈ ਤਿਨ ਕੀ ਲਹੈ? ॥ ੬ ॥ ਇਮ ਕਹਿ ਲਯਾ- 
ਵਨਿ ਹੇਤ ਬਖਾਨਾ । ਨਿਜ ਤਰ ਰਕਸ਼ ਤੇ ਦੇ ਫਰਿਬਾਨਾ। “ਪਹੁੰਚਹੁ ਸਤ- 
ਦ੍ਵ ਕੇਰਿ ਕਿਨਾਰੇ।ਹਮਰੋ (ਦਹ ਸੈਦੇਸ਼ ਉਚਾਰੇ ॥7॥-ਅਇ ਸੈਂਗਾਮ ਸਮੇਂ 
ਬਡ ਹੋਵਾ । ਸ਼ੱਤਨਿ ਲਾਖਹੁੰ ਲਸ਼ਕਰ ਵੋਵਾ । ਹਮ ਤੋਰੇ ਬਹੁ ਚਿਰ ਤਫ 
ਬਾਸੀ। ਬਿਲਸੇ ਅਧਿਕ ਬਿਲਾਸਹਿੰ ਪਾਸੀ ॥੮॥ ਪੰਥ ਰਚਜੋ ਜਗ ਪਾਪਲਿ 
ਖਾਪਨ । ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਉਬਾਰਿ ਸਥਾਪਨ । ਤੁਰਕਨਿ ਸਨ ਇਨ ਬੈਰ 
"ਉਨ੍ਹਾਂ  ਸੋਗੰਚਆੰ) ਵਿਚ ) ੨ਪੋਣ ਤੋਂ ਅਮੱਦ ਲੋਕੇ। ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ 
ਭਜੇ (ਵੇਰੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ) ਨਾ ਬਣਾਵੇ । “ਸਾਰੀ । 



ਘਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ । (੫੮੨੩) . _ਰਿਡੂ ੬।ਅਸ੨੨, 

ਧੁਖਾਵਨ'।ਲਰਿ ਕਰਿ ਨਿਤ ਰਿਪੁ ਬਲੀ ਖਪਾਵਨ॥੯॥ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਣ 

ਮਹਿਦ ਅਖਾਰੇ।ਹਮ ਨੇ ਘਾਲੇ ਹੋਇ ਪਵਾਰੇ” । ਜਲ ਪਹੁੰਚਾਇ ਹਿਮਾਯਤ 

ਕਰੀਅਹਿ-। ਇਮ ਸਿੰਘਹੁ ਤਟ ਪਹੁੰਚਿ ਉਚਰੀਅਹਿ ॥੧੦॥ ਬੰਹੁਰ ਤੀਰ 

੩ ਤੀਰ ਲਕੀਰਪਖੈਂਚਤਿ ਪਹੁੰਚਹੁ ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਬੀਰ । ਹਟਿਕੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਨ 

ਕਰਹੁ ਪਿਛਾਰੀ । ਬਿਨਾ ਬਿਲੋਕੇ ਗਮਹੁ ਅਗਾਰੀ ॥ ੧੧॥ ਜਿਹ ਠਾਂ ਚਹਹੁ 

ਤਹਾਂ ਜਲ ਆਵੈ।ਤੁਮਰੇ ਸਕਲ ਕਾਜ ਨਿਬਹਾਵੈ”। ਸੁਨਿ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਕੀ 

ਬਰਬਾਨੀ।ਨਿਕਟ ਜਿ ਤਬਿ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਿ ਮਾਨੀ॥੧੨॥ਲੇ ਕਰਿ ਬਾਨ ਪਰ੍ਭੂ 

ਤੇ ਗਯੋਜਾਇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚਤਿ ਭਯੋਸਤੁੱਦ੍ਵ ਕੋ ਸਭਿ ਕਹਜੋ ਸੈੰਦੇਸਾ। 

ਪਉਰਾਦ ਕਰਹਿੰ ਤੜ ਗੁਰ ਜਗਤੋਸ਼ਾ ॥ ੧੩ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 

ਪੁਨੀਤ ! ਤੋਹਿ ਬੁਲਾਵਨ ਚਾਹਤਿ ਚੀਤ।ਅਪਨੋ ਬਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੀਨਾਂ। 

ਇਮ ਕਹਿ ਨਿਜ ਮੁਖ ਢੇਰਨਿ ਕੀਨਾ ॥ ੧੪ ॥ ਐੱਚਿ ਲਕੀਰ ਤੀਰ ਕੀ 

ਤੀਰ” । ਗਮਨਕੋ ਪੁਨ ਪਰਿ ਢਿਸ਼ਿ ਕੋ ਬੀਰ । ਰੇਖ ਨਿਕਾਰਤਿ ਆਵਤਿ 

ਆਗਾ । ਸਤਦੂਵ ਜਲ ਪੀਛੇ ਤਿਸ ਲਾਗਾ ॥ ੧੫॥ ਤੀਰ ਲਕੀਰ ਨੀਰ 

ਰੈਭੀਰ । ਗਮਨਜੋਂ ਆਇ ਬੀਰ ਪੁਰਿ ਤੀਰ । ਮਨ ਮਹਿ ਭਯੋ ਭਰਮ ਤਿਸ 
ਕੈੱਰੇ-ਆਵਤਿ ਜਲ ਕੈ ਨਹੀਂ ਪਿਛੇਰੇ॥੧੬॥ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਰਾ “ਇਨ 

ਮਾਨੀ । ਕਿਧੌਂ ਨ ਮਾਨੀ“ ਆਇ ਨ ਪਾਨੀ£-। ਗੀਵ ਮੋਰਿਕੈ ਕੀਨ 
ਬਿਲੋਕਨ । ਆਇ ਪ੍ਰਵਾਹ; ਨ ਹੁਇ ਕਿਮ ਰੋਕਨ ॥੧੭॥ ਨਦੀ ਤੀਰ ਤੇ 
ਤੀਰ ਲਕੀਰ'।ਤਹਿਂ ਕੋ ਆਵਤਿ ਨੀਰ ਗਹੀਰ । ਰੈਗਧਾਰ ਸਮ ਉੱਜਲ 

ਧਾਰਾਂ । ਹੋਇ ਦੁਗਧ ਸਮ ਬੇਗਹਿ ਧਾਰਾ ॥ ੧੮॥ ਰਿਦੈ ਸਿੰਘ ਕੇ ਦੀਰਘ 
ਭਾਸੈ । ਜਨੁ ਜਲ ਧਾਰ ਆਇ ਲਖਿ ਤਾਸੈ। ਬਹੁਰ ਬਿਚਾਰਤਿ ਭਾ 

ਉਰ ਐਸੇ।-ਹਮਰੋ ਹੁਇ ਬਚਾਇ ਅਬਿ ਠੰਸੇ॥ ੧੯॥ ਮੈਂ ਲੇ ਕਰਿ 
ਜਥਿ ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਬਰੋਂ । ਜ/ਹੋਂ ਕਹਿ ਜਲ ਬਿਸਾਲ ਕੌ ਕਰੌਂ।ਦੁਰਗ ਆਦਿ 
ਸਭਿ ਸਦਨ ਗਿਰਾਵੈ । ਜਲ ਆਰੀ ਕੋ ਠਹਿਰਨ ਪਾਵੈ ॥ ੨੦ ॥ ਨਿਸ ਕੋ 
ਸਮਾ, ਨ ਜਾਨੈ ਕੋਈ । ਲਖ/ਹਿਂ ਲੋਕ ਕਯਾ ਪਰਲੈ ਹੋਈ । ਨਰ ਨਾਰੀ 
ਨਿਰਨੈ ਕਯਾ ਕਰੈਂ।ਜਲ ਕੋ ਕਸ਼ਟ ਅਚਾਨਕ ਪਰੈ।੨੧॥ਅਬ ਮੈ' ਜੋ ਕਰ 
“ਖਾਲੌਸੈ ਦਾ ਵੈਰ ਧ੍ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਦ । =ਪੁਆੜੇ ਭਾਵ ਜੈਗ । ਤੋਕਿਨਨੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਬਾਣ ਦੀ ਲਕੀਰ। 
ਭਕੈਢੇ ਤੇ ਤੀਰ ਨਾਲ਼ ਲੀਕ ਖਿੱਚਕੇ। “ਇਸ (ਪਾਣੀ)ਨੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ? ੬ਪਾਣੀ ਆਂ 
ਵਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ । “ਤੀਰ ਦੀ ਲਕੀਰ । "ਮਾਨੋ ਜਲ ਦਾ ਪੂਵਾਂਹ ਆ ਰਿਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਾਣਿਆੰ/ 



ਸਗੁਰ ਪ੍ਰਤਦਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੮੨੪ ) ਰਿਤੁ ੬ । ਅੱਸੂ ੨੨. 

ਜੋਰਿ ਹਟਾਵੇਂ । ਨਰ ਨਾਰਿਨ ਜੁਤਿ ਨਗਰ ਬਚਾਵੇਂ।ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੋ ਲੇ ਕਰਿ 
ਜਾਵਉ' । ਲਰੀ ਪਾਪ _ਬਲ ਹ੍ਰੈ ਨ ਮਿਟਾਵਉਂ"-॥ ੨੨॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ 
ਬਿਚਾਰ ਕਰ ਬੈਦੇ/ਥੰਭਹੁ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜੁ ਬੇਗ ਬਿਲੰਦੇ”। ਲਜਾਵਨ ਹਾਰ ਜਬੈ 

ਇਮ ਕਹ ਪੁਰਿ ਤੋ ਪਰੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹਟਿ ਰਹਕੋ ॥੨੩॥ ਜਬਿ ਇਸ ਕੋ ਕੁਛ 

ਦੀਖਜੋ ਨਾਂਹੀ । ਤਹਿ ਤੇ ਚਲਿ ਆਯੋ ਪੁਰਿ ਮਾਹੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗ਼ੀਧੌਰ ਕੋ 
ਕਰਿ ਨਮੋ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਬੋਲਯੋ ਤਿਹ ਸਮ॥੨੪॥'ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ!ਬਖਸ਼ਹੁ ਖਤਾ 
ਹਮਾਰੀ। ਰੋਕਯੋ ਆਵਤਿ ਦੀਰਘ ਬਾਰੀ।ਜਬਿ ਮੈਂ ਤੀਰ ਲਕੀਰ ਨਿਕਾਰੀ। 

ਆਯੋ ਬਡੋ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪਿਛਾਰੀ ॥ ੨੫ ॥ ਜਲ ਕੋ ਭੈ ਕਰਿ ਬਿਨੌ ਬਖਾਨੀ । 
ਹਟਜੋ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਿਖੰਤਿ ਨਿਸ਼ਾਨੀ” । ਭਯੋ ਲੋਪ ਪੁਨ ਦੇਖਜੋ ਨਾਂਹੀ। ਭਈ 

ਖਤਾਜਲ ਲਯਾਵਨਿ ਮਾਂਗੇ॥੨੬॥ਸਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਬੋਲੇਤਹੀਂਸਮਾ 

ਪਾਇ ਐਹੈ ਇਤ ਸਹੀ। ਹੁਇ-ਹਿਮਾਇਤੀ ਨਾਲਾ-ਨਾਮੂ । ਬਹੈ ਪ੍ਰਵਾਹ 
ਬਿਮਲ ਅਭਿਰਾਮੂ ॥ ੨੭॥ ਘਾਟ ਸੁਪਾਨ ਬਨਹਿਂ ਇਸ ਕੌਰੇ । ਜੇ ਮੱਜਹਿਂ 
ਫਲ ਪੰਨ ਬਭੋਗੇਕਲਮਲ ਨਾਸ਼ ਕਰਹਿ ਚਿਰ ਕਾਲਾਂ।ਇਮ ਕਹਿ ਤੂਸ਼ਨ 
ਭੁਦ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ ॥ ੨੮ ॥ ਇਸੀ ਰੀਤਿ ਘੇਰਾ ਪਰਿ_ਰਹਜੋ । ਅੰਨ ਨਿਖੂਟਤਿ 
ਸਭਿ ਦੁਖ ਲਹਜੋ। ਕਠਨ ਖੇਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰੇਭਾ । ਸੁਨਿ ਪਿਖਿ ਸਭਿ 
ਕੋ ਹੋਤਿ ਅਥੈਭਾ ॥ ੨੯ ॥ ਸਿੱਖਨਿ ਕੋ ਸੁਇਨੇ ਸਮ ਤਾਵਨਿ । ਦੇਨਿ 
ਕਸੌਣੀ ਸੁੱਧਬਨਾਵਨ । ਜੋ ਬਾਰਹਿ ਬੈਨੀ ਲਗ ਭਯੋ । ਪਦ ਅਘਟਨ ਸੋ 
ਪੁਨ ਮਿਲਿ ਗੌਯੋਂ॥੩੦॥ਸਿੱਖੀ ਤਿੱਖੀ ਜਯੋਂ ਖਗ ਧਾਰਾ।ਤਿਸ ਪਰ ਚਲਿਬੋ 

ਕਠਨ ਦੁਖਾਰਾ । ਪ੍ਰੇਮ ਲੀਨ ਦੀਨਸਿ ਮਨ ਵੱਟੇ“। ਰਹੈ ਸਾਬਤੀ ਸਿਰ ਕੇਂ 
ਸੱਟੇ॥ ੩੧॥ ਜਿਨ ਪਰ ਕਿਿਪਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀਨਿ । ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਸੌਂਪ 
ਮਨ ਦੀਨ । ਸ੍ਰਾਮੀ ਅੱਗੂ ਸੀਸ ਕੋ ਅਰਪੇ । ਕਾਨ ਕਰਹ ਤਾਂ ਕਯੋਂ ਉਰ 
ਡਹ੫॥ ੩੨॥ ਤਜਜੋ ਅਪਨਪੋ ਅਰਪਜੋ ਜਬੈ । ਹੈਤਾ ਕਰਹਿ ਕੂਜ਼ ਹੁਇ 
ਤਬੈ । ਤਿਮ ਸਭਿ ਸਿੰਘਨਿ ਅਰ੫ ਪਾਾਨਾ । ਗੁਰ ਹਿਤ ਹੀ ਚਾਹਤਿ ਚਿਤ 

੧ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਹਟਾਵਣੇ ਦਾ ਬਲ ਨਹੀਂ' ਹੋਵੇਗਾ । “((ਸਦੀ) ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿੱਸ ਰਹੀ ਹੈ । 
੩ਤਿਸ ਤਾਈਂ । ਦਨਾ ਘਣਨੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੁੱਜਾ ਭਾਵ ਉਸਨੂੰ ਵੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਗ੍ਦਾ । 

ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਸਿੱਖ ਫੇਰ ਗਿਰਾਉ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ” ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮ ਪਦ ਤੇ ਫਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । “ਪ੍ਰੇਮ 

ਲਿਆ ਤੇ ਮਨ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ । £ਸਿਰ ਦੇ ਵੱਟੇ ਸਿਦਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿਦਾ ਹੈ । 
ਆਪਾ:-ਅਬ ਰਹੀ । 



ਸੀ ਗਲ ੫ ਤ੫ ਰਜ । (੫੮-੫) `ਰਿਤੁ ੬ । ਅੰਦੂ ੨੩. 

ਹਾਨਾ' ॥੩੩॥ ਮਹਾਂ ਛੁਧਿਤਿ ਹੈ ਦਿਵਸ ਗੁਜਾਰੈਂ । ਕੱਟ ਕਸਿਰਹੈਂ ਤਵੈ- 
ਗਨ ਮਾਰੈਂ।ਪਾਉ ਪਾਉ ਭਰ ਕਬਿਕਥਿ ਅੰਨਬਨੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਅਚਵੈਨਾ 
॥੩੪।ਕੋਚਿਤ ਕਰਿ ਅਬੇਰ” ਨਿਕਮੈਤੇ।ਭਿਮਰ ਭਏ ਬਡ ਨਹੀਂ ਦਿਖੰਤੇ। 

ਜਾਇਵਹਿਰ ਤੇ ਲਯਾਵਨਿ ਕਰੈਂ।ਕੇਚਿਤ ਨਾਮ ਆਸਰੇ ਥਿਰੈਂ॥੩੫॥ਇਕ 

ਦਿਨ ਸਿੰਘਨ ਕਰੀ ਸਲਾਹਾ। ਆਨਹਿੰ ਅੰਨ ਗ੍ਰਾਮ ਕਿਸ ਮਾਂਹਾ। ਕਰਿ 
ਮਸਲਤ ਨਿਸ ਮਹਿੰ ਚਲਿ ਗਏ। ਦੂਰ ਦੂਣ ਮਾਹਿਂ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਭਏ ॥ ੩੬॥ 
ਜਾਇ ਤਹਾਂ ਇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਹਾਰਯੋ। ਬਰੇ ਅਚਾਨਕ ਅਰਜੋ ਸੁ ਮਾਰਯੋ । 

ਟੋਰਿ ਸਦਨ ਕੌ ਅੰਨ ਜਿਤੇਕ । ਬੈਧਜੋ ਪੋਟਨ ਬਿਖੈ ਤਿਤੇਕ॥੩੭॥ਕੋਤਿਕ 
ਲਾਦ ਲੀਨ ਨਿਜ ਘੋਰੇ । ਘਿ੍ਤ ਮਿਸਟਾਨ ਪਾਇ ਜੋ ਟੋਰੇ। ਵਸਤੁ ਜੁ ਖੈਬੇ 

ਕੀ ਤਹਿ ਪਾਈ । ਸੋ ਸਭਿ ਸਿੰਘਨਿ ਲੀਨਿ ਉਚਾਈ ॥ ੩੮॥ ਲੇ ਕਰਿ 
ਨਿਕਸਿ ਚਲੋਂ ਮਗ ਪਰੇ ਪੀਛੇ ਰੌਰ ਮਹਾਂ ਨਰ ਕਰੇ । ਗਹਿ ਗਹਿ ਹਾਥਨਿ 

ਮਹਿ ਹੱਬੜਾਰੇ । ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਪਰੇ ਸੈਬੂਹ ਪਿਛਾਰੇ ॥੩੯॥ ਜਿਨ ਸਿਰ ਪੋਟ 
ਸੁ ਆਗੈ ਕਰੇ । ਪਾਛੇ ਰਹੇ ਤੁਪਕ ਕਰ ਧਰੇ । ਪਰੇ ਗੈਲ" ਸੇ ਮਾਰ ਹਣਾਏ। 

ਤਮ ਮਰਿ ਡਰਤਿ ਨ ਕੌ ਨਿਯਰਾਏ ॥ ੪੦ ॥ ਥੈਬੇ ਹਿਤ ਦਿਨ ਕਿਤਿਕ 

ਗੁਜ਼ਾਰਾ । ਆਨਕੋ ਅੰਨ ਤ੍ਰਾਸ ਨਿਰਵਾਰਾ।ਬਰੇ ਦੁਰਗ ਮਹਿ ਫਤੋ ਬੁਲਾਈ। 
ਬਿਸਰਾਸੇ ਕਰਿ ਤਯਾਰ ਸੁ ਖਾਈ ॥ ੪੧॥ ਕਿਤਿਕ ਦਿਵਸ ਇਸ ਭਾਂਤਿ 

ਬਿਤਾਏਬਹੁਰ ਛੁਧਾ ਤੇ ਸਿਖ ਬਿਕੁਲਾਏ।ਬ੍ਰਿੱਛਨ ਕੀ ਲੋ' ਛੀਲ ਉਤਾਰੀ। 

ਕੂਟ ਕਰੈ ਥੈਬੇ ਹਿਤ ਤਕਾਰੀ॥੪੨॥ਕੇਤਿਕ ਲੇ ਤਰੁਵਰ ਕੇ ਪਾਤ।ਧਰਹਿੰ 

ਅਗਨ ਪਰ ਰੀਂਧਹਿੰ ਖਾਤ । ਕੇਤਿਕ ਫਿਰਿਕੈ ਜਿਤ ਕਿਤ ਟੋਰ। ਵਲ 

ਵਲਨ ਕੋ ਆਨਹਿੰ ਤੋਰ ॥ ੪੩ ॥ ਅਧਿਕ ਛੁਧਾਂ ਕੌ ਸਿੰਘ ਸਹਾਰੈਂ । ਹੋਇ 

ਹੋਗ ਤੋਂ ਆਯੁਧ ਮਾਰੈਂ।ਅਰਪਹਿੰ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਕਿਤ ਜਾਵੈਂ।ਗੁਰ ਹਿਤ ਦੈ 
ਹੈਂ ਦੇਰ ਨ ਲਾਵੈਂ?॥ ੪੪ ॥ ਇਤਿ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਏ ਖਸ਼ਟਮ ਦੁ£ 

“ਸਤਦਵ ਨਾਲ ਲਿਆਵਨ” ਪ੍ਰਨਿਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਬਾਈਸਮੇਂ ਅੰਸੂ॥ ੨੨॥ 
੨੩, [ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨੰਗਰ ਮਸਤਾਨੇ]। _ 

ਦੌਹਚਾ ॥ ਪਾਵੈਂ ਮੈਕਟ ਛੁਧਾਂ ਕੌ ਤਊ ਰਹੈਂ ਧ੍ਰਿਤਿ ਧਾਰਿ । ਲਰਹਿੰ ਜੈਗ ਕੈ 

ਅੰਨ ਹਿਤ ਕਰਹਿ ਉਪਾਇ ਬਿਚਾਰ॥ ₹॥ ਝੌਪਈ॥ ਅਰਧ ਨਿਸਾਂ 

ਮਹਿ ਨਿਕਸੇ ਢੇਰ । ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਸਿੰਘ ਸੁ ਭੂਖ ਬਡੇਗਗਏ ਕੋਸ ਕੇਤਿਕ 

੧ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਥਾਸਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤ ਵਿਚ ਹਾਨਾਂ (ਭਾਵ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ) ਚਾਏੰਦੇ ਹਨ । ਦਖਾਣ ਬਣਦਾ 

ਹੈ। <ਦੇਰੀ ਨਾਲ । $(ਜੇ) ਪਿੱਛੇ ਪਏ । 



| ੩੪ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___( ੫੮੨੬ ) ਰਿਤੁ ੬ । ਅਸੂ ੨੩. 
! ਜਬੈ । ਗਰਾਮ ਅਪਰ ਅਵਲੋਕਜੋ ਤਬੈ ॥੨॥ ਬਰੇ ਜਾਇ ਤਿਨ ਸਦਨ 

ਮੜਾਗੇਸਭਿਹਿਨਿ ਕੋ ਦੈ ਕੈ ਡਰ ਭਾਂਗੇਅੰਨ ਨਿਕਾਸਿ ਲੀਨ ਮਨ ਭਾਯੋ। 
ਬੈਧਿ ਬੈਧਿ ਕਰਿ ਸੀਸ ਉਠਾਯੋ॥੩॥ ਜਿਤਿਕ ਉਠਾਇ ਲੀਨ ਲੋ ਚਲੇ । ਹ੍ਰ 
ਸੁਚੇਤ ਹਣਤਜੋਂ ਸਭਿ ਮਿਲੋਂ' । ਲਰਜੋ ਨ ਕੋਊ ਮਿਲਕੋ ਨ ਅਰੀ । ਆਇ 
ਦਰਗ ਮਹਿ ਖੁਸ਼ੀ ਸੁ ਕਰੀ॥੪॥ਤੁਰਕਨ ਕੇ ਸੂਬੇ ਸੈਲੋਸ਼।ਮਿਲਿਕੈ ਚਿੰਤਾ 
ਕਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ । “ਕਿਤ ਕੋ ਜਾਇ ਸਿੰਘ ਲੇ ਆਵੈਂ । ਅੰਤਰ ਅੰਨ ਬਰੇ ਭਟ 
ਖਾਵੈਂ”॥ ੫ ॥ ਸੁਨਿ ਗਿਰਪਤਨ ਰਾਹੁ ਦਿਖਰਾਏ । ਇਤ ਕੋ ਗਏ ਉਤਹੁ 
ਤਲਿ ਆਏ । ਦੇਖਿ ਘਾਤ ਨਿੰਘਨ ਕੀ ਸਾਰੀ। ਤੁਰਕਨਿ ਰਖੀ ਚਮੂੰ ਕਰਿ 
ਤਜਾਰੀ ॥ ੬ ॥ ਦਸ ਬੀਸਕ ਨਰ ਹੇਰਨ ਹਾਰੇ । ਸਭਿ ਮਾਰਗ ਕੌ ਕਰਤਿ 
ਨਿਹਾਰੇ । ਲਗੇ ਰਹੇ ਲੈਬੇ ਹਿਤ ਭੇਤ । ਨਹਿੰ ਜਾਨਯੋ' ਸਿੰਘਨ ਸੈਕੇਤ” 
॥੭॥ ਇਕਠੇ ਹੋਇ ਗਮਨ ਤਬਿ ਕੀਨ।ਅੰਨ ਲੈਨ ਕੋ ਜਿਤ ਦਿਸ਼ ਚੀਨ। 
ਦੂਰ ਗਏ ਜਬਿ ਚਲਿ ਕਰਿ ਸੋਊ । ਗਾਮ ਜਹਾਂ ਜਾਨਤਿ ਥੇ ਜੋਊ॥੮॥ 
ਤੁਰਕਨਿ ਕੇ ਨਰ ਹੇਰਿਸਿਧਾਏ।ਗਦ ਸਿੰਘ ਜਿਤਕੋ ਸੁ ਬਤਾਏ।ਚਵੀ ਚਮੂੰ 
ਭਾਰੀ ਤਤਕਾਲਾ । ਘਾਟਾ ਰੋਕਯੋ ਜਾਇ ਬਿਸਾਲਾ॥੯॥ਲੋ ਕਰਿ ਅੰਨ ਹਤੇ 
'ਮਗ। ਤਾਂਹੀਭਯੋ ਭੇੜ ਭਾਰੀ ਭਟ ਜਾਂਹੀ।ਜਬਿ ਦੁਇ ਦਿਸ਼ਿਨਿ ਪਿਥੇਰਿਪੁ 
ਆਏ। ਬਨੇ ਸੁਚੇਤ ਸੂਰ ਸਮੁਦਾਏ।੧੦॥ਛੁਟੀ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤਬਿ ਜ੍ਰਾਲਾਬਮਣੀ। 
ਗੁਲਕ ਬਰੂਦ ਭਰੀ ਅਰਿਦਮਨੀ' । ਸਿਰ ਤੇ ਪੋਟ ਉਤਾਰੀ ਸਬੈ। ਸ਼ੱਤ੍ਰਨਿ 
ਸਮੂਖ ਸਿੰਘ ਭੇ ਤਬੈ।੧੧॥ਛੋਰਿ ਤੁਵੈਗਨ ਕੋ ਤਤਕਾਲੇ।ਆਗੇ ਭਏ ਖੜੋਗ 
ਗਹਿ ਢਾਲੇ । ਖਰੇ ਰੋਕ ਸ਼ੱਤ ਜਹਿੰ ਘਾਟੇਤਹਿ ਲੋ ਪਹੁੰਚਿ ਬੋਲ ਬਹੁ ਡਾਟੇ 
॥੧੨॥ ਨਿਕਸਨਿ ਜਤਨ 'ਬਿਲੋਕਿ ਬਿਚਾਰੇ ।ਨਹਿੰਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾ ਕਰਹਿ 
ਬਿਚਾਰੇਆਪਸ ਬਿਖੈ ਕਹਿਨ ਤਬਿ ਲਾਗੇ/ਸਿੰਘਹੁ ਸੁਨਹੁ ਬਚਤਿ ਨਹਿੰ 
ਭਾਗੇ ॥੧੩॥ ਜੇ ਅਬਿ ਮਿਲਹਿਂ ਤਊ ਨਹਿੰ ਛੋਰਹਿਂ। ਮਾਰਨ ਮਰਨ ਹਮਹੁਂ 
ਸਨ ਲੋਰਹਿ। ਯਾਂਤੇ ਪਾਨ ਦੇਨ ਹੀ ਬਨੋ । ਧਰਮ ਗਏ ਕਯਾ ਜੀਵਹੁ ਘਨੇ 
੧੪॥ਦੋਨਹੁ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਅਬਿ ਖੋਵਹੁ। ਮਰਨਿ ਸਮੇਂ ਗੀਦੀ ਨਹਿ ਹੋਵਹੁ। 
ਸਨਮੁਖ ਗਮਨਹੁ ਜਹੇ ਰਿਪੁ ਘਾਟੇ। ਕਾਟਹ ਖੜਗਨ ਤੋ ਅਧਵਾਟੇ 
॥੧੫॥ ਘਟ ਮਾਹੇ ਪ੍ਰਾਨ ਰਹੇ ਬਿਰ ਜਾਵਦ । ਬਾਹਹੁ ਤਰਵਾਰਨ 
“ਹਫਣ ਵੇਲੋਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਾਦੇ ਮਿਲੇ । ਦਗਿਰਪਤੀ । ੨ਇੰਘਾਂ ਟ ਇਸ (ਵੈਰੀਆਂ) ਦੀ ਮਿਥੀ 
ਗਲ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਿਆਂ।ਏਜਿੱਏ ਸੁਰਮੇ ਸਨ 68 ਭਾਰੀ ਭੇੜ ਹੋਪਿਆ।“ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਵਾਲੀ। 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸਰਜ। ___(੫੮੨੭) ____ ਰਿਡ ੬। ਅੰ੧ ੨੩._ 
ਕੋ ਤਾਵਦ । ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਸਿਮਰਤਿ ਮਰਹੁ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵਜਲ 
ਤੇ ਤਰਹੁੰ॥੧੬॥ਇਮ ਕਹਿ ਕਰਵਾਰਨ ਕਰਿ ਨੰਗੀ।ਛੁਧਿਤਿ ਸ਼੍ਰਮਤਿ ਬਹੁ 
ਦ੍ਰਬਲ ਅੰਗੀ । ਗੁਰ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਅਧਿਕ ਬਲ ਭਰਨੋ। ਭਿੜੇ ਭੇੜ ਭਟ ਸੈਘਰ 
ਕਰ੧॥੧੭॥ ਕਿਹ ਇਕ ਦੁਇ ਕਿਹ ਤ੍ਰੈ ਅਰੁ ਚਾਰੇ। ਮਾਰਿਮਾਰਿ ਕਰਿਮਰੇ 
ਜੁਬਾਰੇ। ਪੰਚ, ਖਸ਼ਟ, ਕਿਹ ਸਪਤ; ਅਸ਼ਣ ਹਤਿ । ਗਿਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀਨੋ ਰਣ 
ਗੁਰ ਹਿਤ ॥੧੮॥ ਤੁਰਕਨਿ ਚਮੂੰ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਧਾਈ । ਥੋਰੇ ਸਿੰਘ ਕਹਾਂ ਬਨਿ 
ਆਈ। ਤੁਰਕ ਸੈਂਕਰੇ ਲੋ ਕਰਿ ਮੈਗ। ਮਰੇ ਬੀਰ ਕਰਿ ਕੈ ਬਡ ਜੈਗ ॥ 
੨੯॥ ਕਰੇ ਕਤਲ ਸਭਿ ਤੁਰਕਨਿ ਘੇਗਿਤਹਿੰ ਤੇ ਹਟੇ ਮਾਰ ਕਰਿ ਵੇਰ । 

ਇਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸੁਧ ਨਹਿੰ ਪਾਈ । ਚਵੈਂ ਤਿਨੋ ਹਿਤ ਲੋਤਿ ਬਚਾਈ ॥ 
੨੦॥ ਪੁਨ ਰੁਕਿ ਗਏ ਨ ਮਾਰਗ ਪਾਯੋ । ਤੁਰਕਨਿ ਦਲ ਦੀਰਘ ਚਲਿ 
ਆਯੋ। ਇਿਤ ਅਨੰਦਪੁਰਿ ਧਰਤਿ ਪ੍ਰਤੀਛਨ । ਨਹਿੰ ਆਏ ਤਬਿ ਕਰੇ 

ਨਿਰੀਛਨ'" ॥ ੨੧॥ ਹੁਇ ਨਿਰਾਸ ਗੁਰ ਕੇ ਢਿਗੱਗਏ। ਸਕਲ ਇਤੈਤ 
ਬਤਾਵਤਿ ਭਦ। “ਅਮੁਕੇ ਸਿੰਘ ਅੰਨ ਕੇ ਕਾਰਨ । ਗਏ ਹੁਤੇ ਮਿਲਿਗੇ ਰਿਪੁ 
ਦਾਰੁਨ ॥ ੨੨॥ ਘਾਟਾ ਰੋਕਿ ਸੈਘਰਨਿ ਕਰੇ। ਏਕ ਨ ਬਚਜੋ ਲਰੇ ਤਹਿ 

ਮਰੇ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਿੰਧ ਤਿਨ ਕੀ ਗਤਿ ਕਰੀਅਹਿ । ਸੇਵਕ ਲਖਿ ਨਿਜ ਬਿਰਦ 
ਬਿਚਰੀਅਹ ॥੨੩॥ ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਫੁਰਮਾਵਤਿ ਭਏ “ਬਿਨਾ ਹੁਕਮ ਤੋ 

ਵੈ ਕੜੋਂ ਗਏ। ਬੂਝਤਿ ਹਮ ਕੋਂ ਪੁਨ ਵੈ ਜਾਤੇ । ਬਨਤਿ ਸਹਾਇਕ ਤਬਿ 
ਸਭਿ ਭਾਂਤੇ ॥ ੨੪॥ ਤਉ ਸਾਬਤੀ ਸੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਨ” । ਕਰੋਂ ਪਲਤ ਮਹਿੰ'ਬਹੁ 

ਕੱਲਕਾਨ । ਜਹਿਂ ਸਤਿਸੈਗਤਿ ਬਾਸਹਿ ਮੇਰੀ । ਤਹਾਂ ਬਾਸ ਦੀਨਸਿ ਹਿਤ 
ਹੋਰੀ ॥ ੨੫ ॥ ਮੁਕਤਿ ਸਮੀਪ ਦਈ ਸਭਿ ਹੀ ਕੋ। ਬਹੁਤ ਅਨੰਦ ਪਾਇ 

ਹਿਤ ਜੀ ਕੋ।ਰਖਹਿੰਸਾਬਤੀ ਜੇ ਸਿਖ ਮੇਰੇ।ਦੇਹਿੰ ਪ੍ਰਾਨ ਨਹਿੰ ਲਾਵਤਿ ਵੇਰੇ 
॥ ੨੬ ॥ ਸਹਿਕਾਮੀ ਸਭਿ ਲੈ ਹੈਂ ਰਾਜ । ਭੋਗੇਂ ਕੂਅ ਕੌ ਸਕਲ ਸਮਾਜ । 
ਪੁਨ ਸਤਿਸੈਗ ਕਰੈਂ ਭਵ ਤਰੈਂ । ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਗਤ ਲੇ ਰਣ ਮਰੈਂ” ॥੨੭॥ 
ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਕਹਿ ਤੂਸ਼ਨਿ ਹੋਏ। ਛੁਧਿਤਿ ਸੁਭਟ ਰਹਿੰ ਪੁਰਿ ਸਭਿ ਕੋਏ । 

ਆਦਿ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਖਰੇ । ਲਾਖਹੁੰ ਧਨ ਕੈਂ ਹਯ ਛੁਧ ਮਰੇ ॥੨੮॥ ਐਸੋ 
ਕਛੂ ਸ੍ਰਾਂਗ ਵਰਤਾਯੋ । ਪਰਖਕੋ ਸਿਦਕ ਜਿਨਹੁੰ ਠਹਿਰਾਯੋ , ਇਕ ਗੁਰ 

'ਨਿਰਨੇ ਕੀਤੇ । “ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) । <ਪ੍ਲੋਕ ਵਿੱਚ । ਦਸਾਮੀਪ ਮੁਕਤੀ । 
ਪਾ:=ਦੂਨ ਕੀ ਲਕਾਈਂ । 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੫੮੨੮ ) ੮੩ ੬ । ਅੱਸੂ ੨੩, 

ਦਰਸ਼ਨ ਕੋਰ ਅਧਾਰ। ਕਟ ਕਸਿ ਸਿੰਘ ਰਹੈ ਹੁਸ਼ਿਯਾਰ॥੨੯॥ਕਬਿ ਕਬਿ 
ਪਾਉ'ਅੰਨ ਕੋ ਖਾਵੈਂ। ਪਠਿ ਬਾਨੀ ਸਤਿਨਾਮ ਧਿਆਵੈਂ । ਏਕ ਰਜਤਪਣ 
ਸੇਰ ਬਿਕੈਤਾ'।ਸੋ ਭੀ ਖੋਜਤਿ ਕਹੂੰ ਲਕੈਤਾ ॥੩੦॥ ਲਾਖਹੁੰ ਕੇ ਹਯ ਖਰੇ 
ਤਬੇਲੋਂ । ਖਾਇ ਮਲੀਦਾ ਸਦਾ ਮਹੇਲੋਂ'। ਤਿਨ ਕੋ ਦੇਤਿ ਨਹੀਂ ਬਹੁ ਖਾਨੋਂ। 
ਦਰਬਲ ਹੋਏ ਮਾਸ ਸੁਕਾਨੋ ॥੩੧॥ ਤਿਮ ਹਾਬੀ ਜਿਨ ਕੀਮਤਿ ਨਾਂਹਿ। 
ਲਾਖਹੁੰ ਖਰਚੈਂਤਉ ਨਪਾਹਿੈ। ਤ੍ਰਿਣਦਾਨੇ ਬਿਨ ਸੂਕਤਿ ਖਰੇਤਿਨਕੇਦਾਸ 
ਛੁਧਾ ਦੁਖ ਭਰੇ॥੩੨॥ਅਤਿ ਸੂਖਮ ਜਿਨ ਭਏ ਸਰੀਗ ਧਰਹਿ ਕਹਾਂ ਲਗਿ 
ਕੂਥੇ ਧੀਗਸਗਰੇ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਗਤਿ ਤੈਸੇ ਛੁਧਾ ਕਸ਼ਟ ਸਭਿ ਕੋ ਇਕ ਜੈਸੇ 
॥੩੩॥ਕੇਂ ਤਕ ਦਿਨ ਇਮ ਛੁਧਤਿ ਬਿਤਾਏ । ਏਕ ਸਮੈ ਚਲਿ ਕਰਿ ਤਹਿਂ 
ਆਏ । ਖਾਸ ਤੁਰੈਗ ਮਤੇਗ ਤਵੇਲਾ ।ਜਿਨ ਪਰ ਬੀਤਜੋ ਕਾਲ ਦੁਹੇਲਾ$॥ 
੩੪॥ਜਬੈ ਹਯਨਿ ਮਹਿ ਗਏ ਗੁਸਾਈਂ। ਹੇਰਿ ਹੇਰਿ ਹਹਿਰਤਿ ਹਿਹਨਾਈ । 
ਧਰ ਪਰ ਥੁਰ ਹਤਿ ਸ਼ਬਦ ਉਠਾਵੈਂ । ਗਜ ਫੁੰਕਾਰਤਿ ਸੁੰਡ ਕ੍ਰਮਾਵੈਂ' ॥ 
੩੫॥ ਤਿਨ ਕੋ ਸੇਵਕ ਦੁਇ ਕਰ ਜੋਰਿ। ਬਿਨੌ ਕਰੀ ਲਹਿ ਛੁਧਿ ਦੁਖਘੋਰ। 
ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ! ਅਬਿ ਹ੍ਰੈਂ ਹਤਿ ਪ੍ਰਾਨ। ਬਿਨਾ ਅੰਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹਾਨ॥੩੬॥ 
ਭੋਜਨ ਦੇਹੁ ਕਿ ਦਿਹ ਸੈਤੋਸ਼ਾ । ਜਿਸ ਤੇ ਹਮ ਕੋ ਹੋਇ ਭਰੋਸਾ । ਆਪ . 
ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਭੁ ਕਰੁਨਾਂ । ਨਰ ਘੇਰੇ ਮਹਿ ਸਭਿ ਤੁਮ ਸ਼ਰਨਾ॥੩੭॥ 
ਹਾਡ ਚਾਮ ਕੇ ਤਨ ਬਨਿ ਰਹੇ। ਬਲ ਪਲ“ਰਕ਼ਤ ਨ ਰੈਚਕ ਅਹੇ । ਸਹੈ' 
ਕਹਾਂ ਲਗਿ ਸੈਕਟ ਏਤ । ਚਹੀਏ ਨਿੱਤ ਜੁ ਖੈਬੇ ਹੇਤ ॥ ੩੮ ॥ ਸੁਨਿ 
ਸਭਿ ਤੇ ਅਨਸੁਨ ਹੀ ਕੀਨਿ” । ਬ੍ਰਿਤੀ ਉਦਾਸ ਨ ਉੱਤਰ ਵੀਨ।ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ 
ਬਿਥੈ ਕਰਿ ਸਭਿ ਇਕ ਸਾਰੀ। ਗਏ ਬਹੁਰ ਤੂਸ਼ਨ ਮੁਖ ਧਾਰੀ॥੩੯॥ ਸ਼੍ਰੋਤਾ 
ਸੁਨਹੁ ਕਹਤਿ ਬ੍ਰਿਧ ਭਾਈ? । ਕਿਤ ਮਗ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਯੋ ਤਹ ਜਾਈ” । 
ਵਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਪਦ ਟੇਕਜੋ ਮਾਬਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਬਹੁ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਥਾ॥੪੦॥ 
ਬਹੁਰ ਜਾਇ ਮੈਂ ਡੇਗ ਕਰਯੋ।ਸਰਬ ਦਰਗ ਸਿੰਘਨਿ ਸੁਨਿ ਪਰਯੋਮਿਲਿਕੈ 

"ਸੇਰ ਅੰਨ ਰੁਪੱਯੇ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ । ਦਮਲੀਦਾ=ਦੂਰੀ । ਨਿਹਾਰੀ ਜੋ ਗੁੜ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਆਟਾ 
ਆਦਿ ਮਲਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਮਹੇਲਾ=ਗੁੜ ਮੋਠ ਗਾਜਰਾਂ ਉਬਾਲੋ ਹੋਏ । ਗੁੜ ਤੇਲ ਮੋਠ ਮਾਂ੦ 
ਆਦਿ ਉਬਾਲੇ ਹੋਏ । ਵਖੜੇ ਸੁੱਕਦੇ ਹਨ । “ਦੁਖਦਾਈ । “ਮਾਸ । $ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੇ 
ਅਣਸੁਣੀ ਕੌਰ ਦਿੱਤੀ । “ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ”'। "ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ 
(ਪਾਕੇ)ਓਬੇ(ਅਨੰਦਪੁਰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ) ਜਾ ਪਹੁੰਚਾ । "ਦੇਖੋ ਗੁਰ ਬਿ: ਧਿਆ ੩6; ਅੰਕ੧੨੨ । 



ਮਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਅ ਸੂਦਜ । ( ੫੮੨੮ ) ਹਿਟੁ ੬ । ਸੰਸੂ ੨੪. 

ਸੰਭਿ ਆਏ ਮੁਝ ਪਾਸ ਮਹਾਂ ਛੁੰਧਾਤਰ ਜਿਯਨ ਨ ਆਸ ॥ ੪੨॥ ਕਹੜੋ 
ਸਭਿਨਿ “ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਪਾਸ । ਚਲਿਕੈ ਆਪ ਕਰਹੁ ਅਰਦਾਸ ।-ਸਾਥ 

ਗੰਖੇ ਰਿਪੁ ਕੋ ਮਾਰਨ'-।ਇਹ ਕੀਨਸਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਚਾਰਨਿ॥੪੨॥ 
।ਅਬਿ੍ ਸਮਾ ਆਪ ਪ੍ਰਭੁ ਕਰੀਏ। ਮਰਤਿ ਸਭਿਨਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ ਉਬਰੀਏ॥ 
ਹ ਅੰਨ ਜਿਸ ਤੇ ਬੰਚ ਰਹੈਂ । ਨਹੀਂ ਛੁਧਾ ਕੇ ਸੈਕਟ ਸਹੈਂ੪੩॥ਸਭਿ 
ਗਤਿ ਜੁਤਿ ਕਸ਼ਟ ਨਿਹਾਜ਼ੀਜਥਾ ਕ੍ਰਿਖੀ ਸੁਕਤਿ ਬਿਨ ਬਾਰੀ। ਇਕ 
ਬੀਚ ਪਾਇ, ਗੁਰ ਪਾਸ/ਸਭਿ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਕੀਨਸਿ ਅਰਦਾਸ॥ ੪੪॥ 
ਜੋਰਿ ਮੈਂ ਕਹੈਂ ਬ੍ਿਤੰਤ । ਸੁਨੀਏ ਪ੍ਰਭੁ ਮਾਲਕ ਭਗਵੈਤ ! ਨਿਜ 

ਕਟੈਬ ਕੀ ਸੁਧਿ ਨਹਿੰ ਲੋਤਿ । ਜਿਨ ਕੋ ਆਇ ਪੁਜਜੋ ਮ੍ਰਿਤੁ ਹੇਤ ॥੪੫॥ 
ਭੋਜਨ ਇਕ ਦਿਨ ਬਿਤਵਾਇਪ੍ਰਾਨੀ ਕੀ ਸੁਧਿ ਬੁਧਿ ਸਭਿ ਜਾਇ। 

ਬੀਤੜੋ ਮਾਸ ਛੁਧਿਤਿ ਹੀ ਰਹਿਤੇ । ਨਹੀਂ ਪਾਉ ਭੀ ਇਕ ਦਿਨ ਲਹਿਤੇ 
॥੪੬॥ ਕਸਿ ਕਟ ਬਹੁਰੋ ਜੈਗ ਕਰੇਤੇ । ਬਿਨ ਅਧਾਰ ਯਾਂ ਤੇ ਬਿਸਮੰਤੇ । 
ਰਾਤਿ ਸਕਲ ਮਹਿ ਜਾਗ੍ਰਨ ਕਰੈਂ।ਬੈਠਿ ਮੋਰਚਨਿ ਦਿਨ ਮਹਿ ਲਰੈਂ॥੪੭॥ 
ਬਾਰਨ, ਬਾਜੀ, ਬੀਰ ਬਿਸਾਲੇ । ਸਰਬ ਭਾਂਤ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜਾਲੇ ਦਰਸ 
ਆਪ ਕੋ ਇਸੀ ਭਰੋਸੇ । ਬੀਤਹਿ ਸਭਿ ਦਿਨ ਧਰਿ ਸੈਤੋਸ਼॥੪੮॥ਜੀਵਨ 
ਹੇਤੁ ਅਪਰ ਨਹਿ ਜਾਨਾ । ਧਯਾਨ ਆਪ ਕੋ ਜਾਇ ਨ ਪ੍ਹਾਨਾ । ਸਭਿ 
ਅਲਪੱਗਯ ਕਹਾਂ ਗਤਿ ਜਾਨੈ' । ਲਖਹੁ ਆਪ ਹੀ ਜੋ ਕ੍ਰਿਤ ਠਾਨੈ ॥੪੯॥ 
ਅਬਿ ਖ਼ਰਿਬੇ ਮਹਿ ਦੇਰ ਨ ਕੋਈ । ਬੋਲ ਸਕਹਿਂ ਨਹਿ ਬਿਹਥਲ ਹੋਈ । 
ਚਹੂੰ ਓਰ ਤੁਰਕਨਿ ਕੌ ਘੇਰਾ । ਯਾਂਤੇ ਸਭਿ ਕੋ ਕਸ਼ਟ ਬਡੇਰਾ? ॥ ੫੦ ॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰ਼ੇ ਖਸਣਮ ਰੁਤੇ “ਛੁ ਧਤ” ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਤੀਨ ਇੰਸਤੀ 
ਅੰਹੂ।੨੩॥. ੨੪, 1. [ਇਕ ਇੱਖ ਨੇ ਪਾਰਸ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ] । 
ਦੋਹਰ॥ਸਨਿ ਕਰਿ ਬਿਠੈ ਜੁ ਮੈਂ ਕਹੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਸੁਜਾਨ।ਦੇਠਿ ਲਰੀ 
ਪੁਨ ਅੰਨ ਕੋ ਪਰਖੇ ਸਿੰਘ ਮਹਾਨ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਦੇ ਕਰਿ ਕਸ਼ਟ ਸ਼ੁੱਧ 
ਉਰ ਕਰੇ । ਉਚਿਤ ਮਹਾਂ ਸੁਖ ਕੋ ਉਰ ਧਰੇ । ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਭਏ ਸਭਿ ਪਾਇ 
ਅਹਾਰਾ । ਗਜ ਬਾਜੀਨਿ ਦੀਨਿ ਤਬਿ ਚਾਰ॥੨॥ਜੇ ਮਰਿ ਗਏ ਗੁਰੂ ਪੁਰਿ 
ਬ੧। ਜੀਵਤਿ ਲਰਤਿ ਵਿਰਤਿ ਕਟ ਕਸੇ । ਕੌਤਿਕ ਦਿਵਸ ਬਿਤੋ ਸੁਖ 
ਪਾਈ । ਕਿਸੂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੈਗਤਿ ਆਈ ॥੩॥ਘੇਰਾ ਹੇਰਿ ਠਠਕ ਹਿਯ ਰਹੈ। 
ਸਾਬ੍ੀਂ ਨੂੰ ਸੁਬੀ -ਚੁੱਖਕੇ ਤੇ ਵੇਰੀਆੰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ । “ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਸ਼ੋਣ 
ਸਹਿਤ ਦੇਖੀ । ਇਕ ਵਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾਕੇ । ₹ਹਾਸ਼ੀ, ਘੋੜੇ । 

ਹਉ ਤਤ 



_ ਫਰ ਪ੍ਰਭਾ ਬੂ _ _. : ੫੮੧੬). _ਚਿਤੁ ੬ । ਸ£ ੨9, 

ਜਤਨ ਰਚਹਿੰ= ਗੁਰਮੁੰਘ ਲਹੈਂ-ਘਾਤਪਾਇ ਕਿਸ ਹੂ ਧਨ ਵ
ੀਨੰ। 

ਅਤਰ ਜਿ ਪਿਸ ਕੀਠ ੪੧ ਸਗਰ
 ਤਬਲਾ 

ਭਾੰਤਿ ਭਾਂਤਿ ਕੀ ਭੇਟ ਚਢਾਇ । ਏਕ ਸਿਘ ਤਿਲ ਮਹਿ ਗੁਨਵੈਭਾ । 

ਸਕਲ ਵਸਤੁ ਇਸ ਬੇਰੀ ॥੬/-ਸਭਿ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਪਾ
ਇ ਕਰਿ ਰਹੇ। ਮਨ 

ਕਾਵਤਿ ਭੋਜਨ ਨਹਿ ਲਹੇ । ਇਹ ਪਾਰਸ ਮੈ
ਂ ਗੁਰ ਕੋ ਦੈ ਕੈ । ਦਾਰਿਦ 

ਯਕਲ ਬਿਨਾਸ਼ੀ ਕੈ ਕੈ॥੭॥ਸੁਖ ਸੋ ਲਹੈਂ ਮਹ
ਾਂ ਫਲ ਏਹ । ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਮੈਨ 

ਹ€ ਜਬਿ ਲੈਹਿੰ-ਇਮ ਬਿਚਾਰ ਤਤਕਾਲ
 ਨਿਕਾਸਾ।ਧਰਯੋਚਰਨ ਅਰੋ- 

ਬਿੰਦਨਿ ਪਾਸਾਂ ॥੮॥ਮਨ ਮਹਿ ਕਰਿ ਹੈਕਾਰ ਘਨੌਰਾ । ਹਾ
ਥ ਜੋਰਿ ਬੋਲਯੋ 

ਤਿਸ ਬੇਰਾ । ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ ! ਇਹ ਪਾਰਸ ਮੈਂ ਦੀਨ
 । ਜਿਸ ਤੇ ਸਭਿ ਦਾਰਿਵ 

ਹੁਇ ਹੀਨ ॥੯॥ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਕੋ ਬਹੁ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰੈ । ਤੁਰ
ਕਨਿ ਤੇ ਨਾਂਹਿਨ 

ਦਲ ਹਾਰੈ । ਮਨ ਭਾਵਤਿ ਧਨ ਕਰੈ;ਗਸਾਈਂ
 ! ਦੁਖ ਭੁਖ ਸਭਿ ਕੋ ਵੇਹਿ 

ਗੁਵਾਈ?॥ ੧੦ ॥ ਇਮ ਕਹਿ ਮਨ ਮੀ ਗਰਬ ਕਰੋਤਾ ।-ਮੈਂ ਗੁਰ
 ਪਰ 

ਉਪਕਾਰ ਧਰੇਤਾ-। ਜਾਨਿ ਰਿਦੇ ਕੀ ਕਰ ਮਹਿ ਗਹੜੋ. । ਨੀਕੀ ਰੀਤਿ ' 

ਸੁ ਪਾਰਸ ਲਹਜੋਂ॥੧੧॥ਪੁਨ ਜਲ ਮਹਿ ਸੋ ਦਯੋ ਬਗਾਈ। ਜਿ ਤੇ ਖਜੇ 

ਹਾਥ ਨ ਆਈ। ਹੋਰਤਿ ਸਿੱਖ ਭਯੋ ਹੈਰਨਾ । ਇਕ
 ਟਕ ਪੁਭੁ ਕੋ ਦੇਖਨਿ 

ਠਾਨਾ॥ ੧੨॥-ਵਸੜੁ ਅਮੋਲਕ ਦੁਰਲਭ ਭਾਰੀ ॥ ਕਿਤਹੁੰ ਨ ਪੱਯਤਿ 

ਜਗਤ ਮਬਾਰੀ । ਤਿਸ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਗਰ
 

ਬਿਚ ਪਾਠੀ ॥ ੧੩॥ ਕਯੋਂ ਮੈਂ ਦਿਯੋ- ਸੂਰਤ ਘਨੋ । ਭਯੋ ਚਿੰਤ ਬਸ 

ਕੈਦੀ ਮਨੋ। ਉਰ ਮੈਤਾ੫ ਮੇਟਿਬੇ ਕਾਰਨ।ਸ਼ਰੀ
 ਪ੍ਰਭੁ ਕੀਨੋ ਬਾਕ ਉਚਾਰਨ 

॥੧੪॥ “ਕਹਾਂ ਦਰਬ ਤੇਰੋ ਕੁਛ ਗਯੋ $ ਮੁਖ ਮੁਰਬਾਇ ਬਿਸੂਰ
ਤਿ ਭਯੋ। 

ਪੰਥਰੀ ਅਰਪਨ ਕਰਿ ਧਰਿ ਭਾਇਲਾਖੀ ਨਿਕੈਮੀ ਦਈ ਬਗਾਇਅ।੧੫॥ 

॥ ੧੬ ॥ ਬਾਜੀ,ਬਾਰਨ; ਬੀਰ' ਬਿਸਾਲੇ । ਦੇਖ ਛੁਧਤਿ ਸਭੈ ਜਨ ਜਾਣ । 

੧ਛਿਛਂ ਗੁਰ ਦੇ ਮੁਖ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਗਰੀਏ । "ਸੁਖ ਨਾਲ ਲੈਣਗੇ ੫ ਨੂੰ ਨੰ ਇਸ. 

ਦਾ ਬੜਾ ਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ੩(ਜਤਿਗੂਰਾਂ ਨੇ) ਦੇਖਿਆ । “ਪੱ
ਗਫੀ ਨਾ ਜਾਣੋਂ । “ੜੇ, ਹਾਬੀ, ਨੂਰੰਮੇ । 



_ 9੨੪ ਪਾਪ ਸੂਰਜ। ___(੫੮੩੧) _ ਰਿਤੁ ੬ । ਅਸੂ ੩੪, 
ਲਰਤਿ ਘਨ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਸੈਗ । ਜਾਨੋਂ ਦਾਰਿਦ ਕੋਰ ਪੁਕਗ ॥ ੨੭ ॥ 
ਵੈ ਹੋਂ ਗੁਰ ਕੌ ਦਰਬ ਉਪਾਵੈ' । ਰਖਿ ਸੈਨਾ ਬਡ ਜੈਗ ਮਚਾਵੈਂ । ਸਗਲ 
ਜਗਤ ਹ੍ਹੈ ਹੈ ਅਨੁ ਸਾਰੀ।ਜਿਸਕੋ ਚਹੈ' ਰਥੈ' ਦੈਂ ਮੇਰੀ ॥੧੮॥ ਰਾਵਰ ਕਰੀ 
ਕ੍ਰਿੱਤ ਅਬਿ ਐਸੇ । ਗੇਰਜੋ ਪਾਰਸ ਪਾਹਨ ਜੈਸੇ? । ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਸਿਬਲ ਹੋਇ 
ਕਰ ਕਹਯੋ'“ਸੋ ਹਮ ਨੇ ਪਾਰਸ ਨਹਿ ਲਹਜੋ ॥੧੯॥ ਜੇ ਕੀਮਤਿ ਜਾਨਤਿ 
ਬਡ ਤਾਂਹੀ । ਤੌ ਕਯੋਂ ਗੇਰ ਦੇਤਿ ਜਲ ਮਾੰਹੀ । ਅਬਿ ਚਿੰਤਾ ਨਿਜ ਰਿਦੈ ` 
ਬਿਸਾਰੋ । ਪਾਰਸ ਹਮਰੋ ਦੇਹ ਬਿਚਾਰੋ ॥ ੨੦ ॥ ਸਭਿ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਕੇ 
ਅਨੁਸਾਰੀਚਹੈਂ ਦੇਤਿ" ਚਹਿ ਛੀਨੈ' ਸਾਰੀ।ਸੁਨਿ ਸਿਖ ਤੂਸ਼ਨ ਮਨ ਮਹਿ 
ਕਹਯੋ ।-ਕਿਮ ਜਾਨਹਿ ਕੁਛ ਹਮ ਨਹਿ ਲਹਜੋ ॥ ੨੧ ॥ ਸਕਲ ਜਗਤ 
ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਜੋਈ । ਤੋਂ ਪਾਰਸ ਦਿਖਰਾਵਹਿੰ ਸੋਈ । ਕੈ ਪਾਰਸ ਸਮ ਛੁਇ 
ਕੈ ਕਾਹੂੰ। ਕੈਚਨ ਕਰਹਿ ਬਨਾਵਨਿ ਤਾਂਨੂੰ ॥ ੨੨ ॥ ਪਤਾਂ ਰਿਦੇ ਮੋਰੇ ਤਬਿ 
ਆਵੈ । ਬਿਨ ਦੇਖੋ ਕਿਮ ਮਨ ਪਤਿਆਵੈ-। ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਗਿਨਤੀ ਬਹੁ 
ਕਰਿਕੈਬੈਠਿ ਰਹਜੋ ਚਿਤ ਚਿੰਤਾ ਧਰਿਕੈ ॥੨੩॥ ਤਿਸ ਕੀ ਲਖਿ ਕੈ ਗਤਿ 
ਮਹਾਰਾਜਾ । ਸਿਖ ਕੋ ਭਰਮ ਮਿਟਾਵਨਿ ਕਾਜਾਂ । ਕਰਨਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਉਠੇ 
ਚਲਿ ਗਏ।ਬੈਠਿ ਨਿਕਟ ਹੀ ਛੋਰਤਿ ਭਏ॥ ੨੪॥ ਉਠਿ ਕਰਿ ਖਰੇ ਭਏ 
ਤਬਿਹੇਰੇਤਿਹ ਸਿਖ ਕੋ ਲੇ ਆਖਯਨੌਰੇ॥ਆਨਹੁ ਜਲ ਕੋ ਹਾਥ ਪਖਾਰੈਂ । 
ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਲੋ ਪਹੁੰਚਯੋ ਤਿਸ ਬਾਹੈ' ॥ ੨੫ ॥ ਥਿਤ ਹੈ ਗਰ ਕੇ ਹਾਥ 
ਧੁਵਾਏ । ਸਿਖ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਿਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਚਲਾਏ । ਜਹਿੰ ਜਹਿੰ ਧਾਰਾ ਧਰਨੀ 
ਪਰੀ । ਕੁੰਦਨ" ਕੀ ਜਗਮਗ ਦੁਤ ਕਰੀ ॥ ੨੬ ॥ ਕਿਤਿਕ ਦੇਰਿ ਲਗਿ 
ਰਹਜੋ ਬਿਚਾਰਤਿ । ਠੀਕ ਕਰਨ ਕੋ£ ਨੀਕ ਨਿਹਾਰਤਿ । ਚਾਮੀਕਰ ਭਾ 
ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਨ । ਬੈਠਯੋ ਆਨਿ ਹਰਖ ਤੇ ਹੀਨ॥੨੭॥ ਮਹਿਮਾ ਲਖੀ, ਤਉ 
ਪਛੁਤਾਵੈ ।-ਕ੍ਯੋਂ ਮੈਂ ਦਿਯੋ ਜਿ ਬਾਦ ਗੁਵਾਵੈਂ“-। ਮਨਹੁੰ ਲੂਟ ਲੀਨੇ ਬਨ 
ਮਾਂਹੂ । ਗਿਨਤੀ ਗਨਤਿ ਅਨਿਕ ਮਨ ਮਾਂਹੂ॥ ੨੮ ॥ ਸਿਖ ਕੀ ਚਿੰਤਾ 
ਹਤਨੇ ਹੇਤਾ । ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਕੇਤਾ । “ਜੇ ਅਭਿਲਾਖਤਿ ਹੈ ਚਿਤ 
ਪਾਰਸਤੋਂ ਜਲ ਮਹਿੰ ਬਰੀਐ ਤਜਿ ਆਰਸ” ॥੨੯॥ ਟੁਬਕੀ ਲਾਉ ਬੀਨ 
ਲੈ ਆਉ । ਰਖਹੁ ਸਮੀਪ ਰਿਦੈ ਹਰਖਾਉ? । ਉਠਿ ਨ ਸਕੈ ਸੁਨ ਕੰ ਢਬਿ 

੧ਵਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਟੋਕੇ ਕਿਹਾ । “ਚਾਹੀਏ ਦੇਕੀਏ । <ਗਾਵ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ “ਉਸ ਸਿਖ ਨੂੰ ਨਾਉਂ 
ਲੈਕੇ ਨੇੜੇ (ਸੱਦਿਆ)। “ਸੋਨੇ ਦੀ । “ਤਸੱਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ।"ਜੇ ਬਿਰਬਾ ਗੁਵਾਉਣਾ ਸੀ। “ਆਲਸ ।' 



ਜ਼ ਪਤਾਖ ਸੂਰ੧। (੫੯੩੩1, ਟਤ੬। ਐਉ3੪. 
ਲਾਜਾਂ । ਤਿਨ ਸਕੋ ਲਰੋਂ ਬਡ ਕਾਂਜਾ ॥ ੩੦ ॥ ਕਿਤਿਕ ਬਿਲੋਂਮ ਕਰਿ 

ਕਦ ਗੁਰ ਬੱਬਈ”। “ਲਿਹੁ ਪਾਰਸ ਬਰੀਅਹਿ ਬਿਚ ਪਾਨੀ? । ਨਹਿ ਉਠਿ , 

ਸਕ੧ ਬਹੁਰ ਚੌਰ ਕਹਜੈਂਨੀਲ ਨੀਠ ਉਠਿ ਕਰਿਰੋਰਹਏਅ ਅਨ 
ਝਗਨ ਅਹੇ ਨਾਸਾ। ਲਾਵਤਿ ਟੁਬਕੀ ਪਿਖਜੋ ਤਮਾਸ਼ਾ । ਪਾਰਸ ਰੀਜੀ 

ਘਨੇਰੇ । ਜਬਰ ਜਵਾਹਰ ਜੋਤਿ ਬਡੇਰੇ ॥ ੩੨॥ ਬਰਣ ਬਰਣ ਕੀ ਮੰਣਿ 

ਗਣ ਜਹਾਂ। ਪਿਖਤਿ ਸਿੱਖ ਬਿਸਮ੧ੋ ਮਨ ਮਹਾਂ। ਹੀਰੇ ਉੱਜਲ ਮੁਕਝਾ 

ਗੋਲ। ਪਰੇ ਬਿਕੀਮਤ ਜਹਾਂ ਅਤੋਲ਼ ॥ ੩੩॥ ਸੁਨੋ ਨ ਦੇਖੇ ਅਜਬ ਜਵਾਂ- 

ਹਰ । ਬਿਦਤ ਜੋਤਿ ਜਿਨ ਹੂੰ ਕੀ ਜ਼ਾਹਰ । ਨੌ ਨਿੱਧਾਂ ਗੁਰ ਕੇਰਿ ਖਜਾਨਾਂ। 

ਪਿਖੀ ਥਿਬੂੜਿ ਮਹਾਂਨ ਮਹਾਨਾ॥੩੪ਮਨਿਕਸਯੋ
 ਤਤ ਛਨ ਭੁਮ ਕੋ ਥੋਵਾ। 

ਪਿੰਘਿ ਪਰਚਾਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿਖ ਹੋਵਾ । ਲਪਟਜੋ ਚਰਨ ਸਹੋਂਜਨ 'ਜਾਂਈ । 

€ਛਨਹ ਛਮਹੁ ਲਖ ਦਾਸ ਗੁਸਾਈ ! ॥੩੫॥ ਅਹੌਂ ਅਜਾਨ; ਨ ਮਹਿਮਾ 

ਜਾਠੀ। ਅਬਿ ਜਾਨੀ ਜੇ ਕਰੁਨਾ ਠਾਨੀਲਖੜੋਂ ਨਹੀ' ਕੁਛ ਭੋਵ ਤੁਮਾਰਾਂ । 

ਕਹਾਂ ਚਰਿੱਤਰ ਆਪ ਨੋ ਧਾਰ॥੩੬॥ਕੋਟਹੁੰ ਸੁਰਤਰੁ' ਅਰ ਸੁਰਧੇਠ।ਕੋਟਹੁਂ 

ਪਾਰਸ ਤੁਮ ਪਗ ਰੇਨੂ । ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਗਰਬਕੋ ਕੁਛ ਥੋਰੇ“। ਜਾਨ ਨਹਿ 

ਬੈ਼੍ਰਜ ਪ੍ਰਭੁ ਤੋਂਚੇ॥੩੭॥ਸਭਿ ਜਗ ਮੰਗਤ ਇਕ ਤੁਮ ਦਾਤ/ਦਾਨ ਆਪ 

ਕੋ ਸੁਰ ਨਰ ਖਾਤੇਪਾਰਸ਼ ਧਾਤ ਛਏ ਜਬਿ ਕੋਊ।ਕੈਚਨ ਰੂਪ ਹੋਤਿ ਹੈ ਸੋਊ 
॥੩੮॥ਤੁਮਰੋ ਬੂਕ ਧਰਨ ਪਰ ਪਰੈਮਾਟੀ ਤੇ ਪਾਰਸ ਕੋ ਕਰੈਚਹਹੁ ਦਾਸ 
ਕੋ ਨਉ ਨਿਧਿ ਦੈਹੋ । ਛੀਨ ਇੰਦ੍ਰ ਕੋ ਰੈਕ ਬਨੰਹੋ ॥ ੩੯ ॥ ਸਕਲ ਕਲਾ 

ਸਮਰਥ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਅਬਿ ਕੁਛ ਭੋਦ ਆਪ ਕੋ ਜਾਤਾ”। ਸੁਨਿ ਕਲਗ਼ੀ- 

ਧਰ ਪੁਨ ਸਮੁੜਾਯੋ । “ਤੇਰੇ ਉਰ ਕੋ ਭਰਮ ਮਿਟਾਯੋ ॥੪੦॥ ਆਗੇ ਸਿੱਖਯਾ 

ਦ੍ਰਿੜ ਇਮ ਧਰੀਏ। ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਕੇ ਨਿਕਟ ਸਿਧਰੀਏ। ਉਰ ਮੈਂ ਧਰਹੁ 

ਨ ਗਰਬ ਬਡਾਈ । ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਨਿਜ ਮਹਿੰ ਲਖਿ ਲਘੁਤਾਈ ॥ ੪੧॥ 

ਆਦਿ ਤੁਰਕਪਤਿ ਅਪਰ ਨਰੇਸ਼ਾ । ਲਾਖਹੁੰ ਲਖਹਿ ਜਿ ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਅਸ਼ੇਸ਼ਾ । 

ਏਕ ਬਾਨ ਕੀ ਮਾਰ ਨ ਸੋਈ । ਕਰੋਂ ਭਸਮ ਸਗਰੋ ਜਗ ਜੋਈ _॥ ੪੨॥ 

ਮਾਨੁਖ ਬਪੁਰੇ ਕਹਾਂ ਅਗਾਰੀ । ਕਰੋਂ' ਸੁਰਾਸੁਰ ਤਾਸਤਿ ਭਾਰੀ।ਕਲੀ ਕਾਨ 

ਨਰ ਲੀਲਾ ਜੈਸੇ । ਬਰਤੈ' ਤਿਸ ਅਨੁਸਾਰੀ ਤੈਸੇ ॥ ਰੀ 

'ਲੱਜਾ ਨਾਲ ਦੱਬਿਆਂ । “ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ । ਵਖਜਾਨੇ । ਕਰਾਮਾਤ । “ਕਲਪ ਝ੍ਰਿੱਖ । 

5ਵੜੇ ਤੇ ਹੀ । 



ਨਰ ਗੁਰ ਪਤਾ੫ ਮੂਰਜ । ; ੫੮੩ ਤੇ ਰਿਤ ੬ । ਗਊ ੨੫, 

ਬੀਰ ਜੁ ਭੂਥੇ । ਸਹਜੋ ਅਨੌਂਕ ਰੀਤਿ ਦਿਨ ਦੂਬੇ। ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮੇ ਹੁਇ ਹੁਇ 
ਮਰੈਂ । ਸੈਚਤਿ ਕਰਮ ਸਕਲ ਹੀ ਜਰੈਂ" ॥੪੪॥ਮੁਕਤਿ-ਸਮੀਪ ਲਹੈ' ਪੁਨ 
ਸਾਂਗੇਨ੍ਹਿਪਤਿ ਬਨਹਿੰ ਜੇ ਕਾਮਨ ਧਾਰੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਰ ਤਲ ਪਾਵੈਂ। 
ਡ੍ਰਿਨ ਤਪ ਤਪੇ ਹਾਥ ਨਹਿੰ ਆਵੈ ॥ ੪੫ ॥ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਇਨ ਕੋ ਕਰਹਿ 
ਭਲੈਰੋ। ਜੋ ਇਕ ਬਾਰ ਬਨਜੋ ਸਿਖ ਮੇਰੋ । ਹੁਇ ਸਹਾਇ ਕਰਿ ਹੋ 
ਕਲਯਾਨਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਗਨ ਮੈਕਟ ਹਾਨ॥੪੬॥ਇਸ ਤੇ ਆਦਿ ਹੇਤ 
ਹੈਂ ਆਨਪਜਾਨੈ' ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਨਸਿਖ ਤਬਿ ਕਹਜੋ “ਖੇਲ ਸਭਿ ਠਾਨੋ। 
ਅਪਨੇ ਚਰਿਤ ਆਂਪ ਹੀ ਜਾਲੋ॥੪੭॥ਹਮ ਅਲਪੱਗਯ ਕਹਾਂਕਹਿ ਜਾਨੈ'% 
ਜਥਾ ਜੋਗ ਤਮ ਕੌਤਕ ਠਾਨੈ? । ਸੁਨਿ ਪਰਸਨ ਗੁਰ ਤਾਂਹਿ ਬਖਾਨਾ । 
“ਮਾਂਗਹ ਬਰ ਇੱਛਾ ਜਿਮਠਾਨਾ॥੪੮॥ਹਾਥ ਜੋਰਿਸਿਖ ਤਬੈਸਨਾਯੋ।ਤੁਮ 
ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਭਿ ਕਿਛ ਪਾਯੋ । ਜੇ ਅਬਿ ਦਯੋ ਦਹਤਿ ਗੁਰ ਮੇਰੇਮੇਟ ਦੇਹ 
ਭਵਜਲ ਕੇ ਵੇਰੇ ॥੪੯ ॥ ਤੁਮਰੇ ਸੈਗ ਪ੍ਰਸੈਗ ਜਿ ਮੇਰਾ । ਜੇ ਨਰ ਪਢਹਿਂ 
ਸੁਨਹਿ ਇਕ ਬੇਰਾ । ਸੋ ਸਿਖ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰ ਕੀ ਪਾਇ । ਤੁਮਰੇ ਚਰਨਨਿ 
ਜਾਇ ਸਮਾਇ! ॥੫੦॥ ਗੁਰੂ “ਤਥਾਸਤ? ਤਬਿ ਕਹਿ ਦੀਨ । ਪਾਸ ਰਹੜੋ 
ਪੁਨ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੀਨ । ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਇ ਗੁਰ ਸੋਂ ਲਿਵਲਾਗੀ । ਮੁਕਤਿ ਉਚਿਤ 
ਹੋਯੋ ਬਡਭਾਗੀ ॥ ੫।। ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਖਸ਼ਟਮ ਰੁਤੇ 'ਪਾਰਸਾ 
ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਚ: 2ਰਬਿੰਸਤੀ ਐਸ ॥੨੪॥ 

੨੫. [ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਪਾਰਸ਼] । 
ਦੌਹਰਾ॥ ਕੋਤਿਕ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਬਹੁਰ ਬਨੀ ਕਠਨ ਸਭਿਹੂੰਨ । ਖਾਨ ਪਾਨ 
ਨਿਖੁਟਜੋ ਜਬੈ ਛੁਧੰਤਿ, ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਕਿਸ ਹੁੰ ਨ<੬ ॥੧॥ ਚੌਪਈ॥ ਮਾਰਗ ਘਾਟੇ 
ਰੋਕਨ ਕਰੇ । ਥਲ ਥਲ ਪ੍ਰਤਿ ਸਵਧਾਨੀ ਧਰੇ । ਮਰੇ _ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਜਿਸ 
ਦਿਨ ਤੇ । ਬਰਜਨ ਭੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਤੇ ॥ ੨॥ ਲੈਬੇ ਹੇਤ ਅੰਨ ਕੋ 
ਵੇਰੇ । ਗਮਨੋ ਨਹੀਂ ਪਰੇ ਬਿਚ ੫ ਘੇਰੇ । ਲਰਿਬੇ ਹੇਤ ਨਿਕਸਿ ਨਿਤ ਜੈਹੈਂ। 
ਅਧਿਕ ਛੁਧਤਿ ਹੀ ਜੈਗ ਮਚੈ ਹੈਂ ॥੩॥ ਤਰਵਰੁ ਕੀ ਛੀਲਕ ਲੋ ਕੋਈ। 
ਖਾਵੈ ਰੀਧਨ ਕਰਿ ਕਰਿ ਸੋਈ । ਘਾਸ ਕਿ ਬੂਟਾ ਦਲ” ਫਲ ਲੋਤਿ। ਅਚ- 
ਵਹਿ ਪ੍ਰਾਨ ਰਾਂਖਿਬੇ ਹੇਤ ॥ ੪॥ ਕੌਚਿਤ ਰਾਰਬਾਣੀ ਪਠਿ ਕਰਿਕੈ । ਇਸੀ__ 
“ਮੈਚਤ ਕਰਮ ( ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ) ਉਹ ਸਭ ਸੜ ਜਾਣਗੇ । “ਜੇ ਕਾਮਨਾਂ ਧਾਰਨ 
ਵਾਲੇ ਹਨ । <ੋਰ ਵੀ। “ਕੀਹ ਕੀਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ । “ਐਸਾ ਹੀ ₹ੋਵੇਗਾ । “ਰੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ 2 , ੭.%= 

_ ਆਵੇ । ਪੱਟ । 



ਰੀ ਗਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ, __ (੫੮੩੪) ___ਰਿ੩੬।ਅ&੨<. 
ਆਸ਼ਰੇ ਰਹਤਿ ਬਿਚਰਿਕੈ । ਮੁਨੀ ਹੋਤਿ ਜਿਮ ਪੌਨ ਅਹਾਰੀਅੰਤਰਮੁਖੀ 
ਬਿੱਤਿ ਕੋ ਧਾਰੀ॥ ੫ ॥ ਤਨਹੈਤਾਂ ਕੋ ਤਜਤਿ ਬਿਤਾਵੈਂ । ਛੁਧਿਤਿ ਕਸ਼ਟ 
ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਵੈਂ। ਇਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤਰੁਵਰ ਹੇਰੇ । ਬੂਝੇ ਸੰਗ ਹੁੜੇ 

ਤਿਸ ਬੇਰੇ।੬(£ਇਹ ਕਿਸ ਬ੍ਰਿੱਛਨਿ ਛੀਲ ਉਤਾਰੀ” । ਸੁਨਤ ਦਾਸ ਗਨ 

ਤਬਹਿ ਉਚਾਰੀ । ਭੁਖ ਦ੫ ਤੋਂ ਬਕਾਕੁਲ ਬਹੁ ਹ੍ਰੋ ਕੈ । ਸਿੰਘ ਅਚੈਂ ਵਿਚ _ 
ਅਗਨਿ ਚਿਝੈ ਕੈਂ7॥ਤਬਿ ਗਰ ਕਹਜੋਂ “ਹਟਾਵਨ ਕੀਜੈ।ਇਸ ਭੋਜਨ ਤੋਂ 

ਰੋਗੀ ਥੀਜੈ।ਬਰਜਨ ਕੀਨੇ ਸਭਿ ਹੀ ਵੋਰਵਹਿਰ ਪਰੋ ਸ਼ੱਤ੍ਰਨਿ ਕੋ ਘੋਰ 
॥੮॥ਕਿਤਿਕ ਅਸ਼ਰਧਕ ਮਾਤ ਸੁਨਾਵੈਂ/“ਗੁਰ ਮਤਵਾਲੇ ਬਾਕ 'ਅਲਾਵੈ'। 
ਤੁਮ ਕਰਿ ਜਤਨ ਬਚਾਵਹੁ ਸਾਰੇ । ਨਤੁ ਹੋਵੈ ਸਭਿ ਕੋਰ ਸੈਘਾਰੇ” ॥ ੯ ॥ 

_ ਬਨਿਕੈ ਦੀਨ ਜਾਇ ਘਿਘਆਵੈਂ । ਕਯੋਂ ਨਹਿ ਇਨ ਕੈ ਪ੍ਰਾਨ ਬਚਾਵੈਂ”। 

`ਜ ਮੈਗ੍ਰਾਮ ਸਦਾ ਹੀ ਚਹੈਂ । ਬਖਸ਼ੋ ਭੋਜਨ ਲਰਿਤੇ ਰਹੈਂ ॥ ੧੦॥ ਰਣ 
: ਕੋ ਤਕਾਂਗਨ ਜੇ ਮਨ ਠਾਨੈ'। ਤਜਹਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਕਹੁੰ ਪਯਾਨੈਂ। ਚੱਮਰਾਂ 

ਹਾਡ ਰਹੇ ਤਨ ਕੇਰੇ । ਭੇ ਪਿੰਜਰ ਸੁਕਿ ਮਾਸ ਘਨੇਰੇ॥ ੧੧॥ ਜੀਵ ਦਾਨ 
ਸਭਿ ਕੋ ਅਬਿ ਦੀਜੈ। ਜਾਨ`ਆਪਨੇ ਰੱਛਾ ਕੀਜੈ? । ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਕਹਿ 
ਜਨਨੀ ਸਾਥ । ਲਯਾਏ ਜਹਿੰ ਬੈਠੇ ਗੁਰ ਨਾਬ ॥੧੨॥ ਸਨੋ ਸਨੋ ਸੁ ਪ੍ਰਸੈਗ 
ਚਲਾਯੋ । ਸ਼ੈਕਤਿ ਪੁਤੁ ਤੇ ਨੀਠ ਸੁਨਾਯੋ । “ਮਹਾਂ ਛੁਧਾ ਬਯਾਪੀ ਸਭਿ 
'ਮਹੀਆ । ਨਿਰਬਲ ਭੇ ਸਰੀਰ ਜਹਿੰ ਕਹੀਆ?॥੧੩॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਬੋਲੀ 
“ਇਮ ਕਰੋ। ਇਨ ਕੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੋ ਤੋਂ ਲਰੋ । ਜੇ ਨਹਿ ਮਾਨਹੁ; ਕੀਜਹਿ 
ਪਜਾਨਾ।ਇਨ ਦੌਰ ਬਿਨ ਨਹਿ ਬਾਚਹਿੰਪ੍ਰਾਨਾ॥੧੪॥ਹੇਰਹੁ ਸਰਬ ਸ਼ਰੀਰਨਿ 
ਹਾਲਾ । ਨਿਰਬਲ ਦੁਰਬਲ ਭਏ ਬਿਸਾਲਾ । ਜੀਵਤਿ ਰਹੈ' ਕਰੈ ਪੁਨ 
ਦਾਈਆਂ'। ਲੋਹਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਅਪਨ ਛੁਡਾਈਆਂ ॥ ੧੫॥ ਮਰੇ ਪਿਛਾਰੀ 

ਕਛੂ ਨ ਢੇਰ । ਪਰੇ ਸੁ ਦੀਖਹਿ ਮਾਟੀ ਢੇਰੰ। ਜੀਵਨ ਲਗਿ ਹੀ ਸਭਿ 
ਕਿਛ ਜਾਨੈ' । ਜੋ ਜਗ ਮਹਿ ਬਿਹਾਰ ਸਭਿ ਠਾਨੈਂ॥੧੬ਨਾਂਹਿ ਤ ਸਕਲ 
ਸਿੰਘ ਇਮ ਕਹੈਂ-ਆਇਸੁ ਬਿਥੇ ਆਪ ਕੀ ਅਹੈਂ। ਕਰਹੁ ਹੁਕਮ ਸੈਗ੍ਰਾਮ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਤਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹਨ । “ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੇ ਜਾਫੀ । 
ਕਇਹ ਦੀਨ ਹੋਕੇ ਜਾ ਜਾਕੇ ( ਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ) ਘਿਘਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿਉ ਨਹੀਂ 

ਬਚਾਉਂਦੇ । %(ਤਾਂ) ਇੱਥੋਂ ਟੁਰ ਚੱਲੋ । “ਜੇ ਜੀਂਵਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫੇਰ (ਆ) ਦਾਈਆ ਕਰਨਗੇ । 
` &ੰਮਿੱਫੀ ਵਾ ਢੇਰ ਹੀ ਪਿਆ ਦਿੱਨੇਗਾ। . ਰ੍ ਰ 



£| ਹੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । ( ੫੮੩੫ ) ਗਿਤ ੬ । ਅੰ, ੨੫, _ 
ਮਚਾਦੈਂ । ਸ਼ੱਤ ਹਜ਼ਾਰਨਿ ਕੋ ਤਨ ਘਾਵੈਂ॥੧੭॥ ਆਪ ਮਰੈਂ ਤਿਨ ਕੇ ਵਿਚ 
ਬਰਿਕੈ । ਸਗੌਰੇ ਸੈਕਟ ਦੇਹੁ ਨਿਵਰਿਕੈ-ਸਗਲ ਕੁਟੈਬ ਆਪ ਕੋ ਜਾਨ । 
ਦੀਜੈ ਅਬੈ ਪ੍ਰਾਨ ਕੌ ਢਾਨ! ॥ ੧੮ ॥ ਇਮ ਸਨਿ ਮਾਤਾ ਤੇ ਸਿਖ ਬੈਸੇ। 
ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਇ ਭਨਜੋਂ' ਗੁਰ ਐਸੇ । “ਪੂਜਾ ਕੌ ਧਨ ਨਿਕਟ-ਹਮਾਰੇ । ਜੋ 
ਨਹਿ ਦੈਝੋ ਬਨਹਿ ਅਹਾਰੇ ॥ ੧੯ ॥ ਸੋ ਛੁਟੇਵਾਇ ਮਨਿੰਦ ਹਲਾਹਲ"। 
ਰਚਯੋ ਪੰਥ ਹਮ ਦੀਨੀ ਪਾਹੁਲ ।ਜੇਕਰਿ ਅਚਹਂ, ਨ ਵਧਹਿ ਪ੍ਰਤਾਪੂਨਹਿਂ 
ਰਲ ਵਿਥੈ ਹੋਹਿ ਰਿਪੁ ਖਾਪੂ॥ ੨੦ ॥-ਜਗ ਮਹਿ ਰਹੈ ਦਾਰਿੰਦੀ ਸਦਾ । 
ਮਰਹਿ ਨਰਕ ਮਹਿ ਵਾਸੈਂ ਤਦਾ। ਮੁਗ਼ਲ ਪਠਾਨਨਿ ਸੋਂ ਛਿਤ ਛਾਈ । 
ਕਿਮ ਤਿਨ ਸਨ ਕਰਿ ਸਕਹਿ ਲਰਾਈ ॥੨੧॥ ਸਚਿਵ,ਸੈਨ,ਦ੍ਗੱ, ਕੋਸ਼, 
ਰੁ ਦੇਸ਼। ਲੱਛਣ ਨ੍ਰਿਪ ਕੇ ਅਹੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ । ਤਿਨ ਕੋ ਮਾਰ, ਗਰੋਂਦ ਮਹਿ 
ਮੇਲਨ।ਹਤਿ ਕਰਿ ਤੀਰਤੁਵੈਗਨਿ ਸੇਲਨ॥੨੨॥ਅਬਿਤਪ ਕਰਹਿ ਸ਼ਕਤਿ 
ਕੋ ਪਾਵੈਂ । ਦੇਕ ਸਿੰਘ ਲਾਖਹੁਂ ਪਢ ਧਾਵੈ ।ਖੜਗਕੋਤੁ ਨਿਤ ਬਠੌ ਸਹਾਇ 
ਸੁਤ ਪਰ ਹੋਤਿ ਪਿਤਾ ਜਿਸ ਭਾਇ ॥੨੩॥ ਗੋਦ ਮਾਤ ਦੇਵੀ ਕੋ ਪਾਯਹੁ । 
ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨ ਬਨੈ ਸਹਾਯਹੁ । ਛੁਧਾ ਪਿਪਾਸਾ ਕਸ਼ਟ ਬਿਸਾਲੇ । 
ਬਨਹਿੰ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਸਭਿ ਬਾਲੋ₹॥੨੪॥ਇਮ ਕੇਤਿਕ ਦਿਨਭਨਤਿਸੁਠੰਤੋ। 
ਮਹਾਂਛੁਧਤਿ ਕੋ ਭਏ ਬ੍ਰਿਤੈਤੇ।ਉਤਰਾਜੇ ਮਿਲਿਮਿਲਿ ਪਛੁਤਾਵਹਿੰ।ਉਂਜਰੜੋ _ 
ਦੇਸ਼ ਦਰਬ ਖਰਚਾਵੈਂ ॥ ੨੫॥ ਨਹਿੰ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਮ ਪੂਰਨ ਭਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤਿਸ਼ੈ ਲਈ । ਲਾਖਹੁੰ ਵੌਜਾਂ ਖਰਚ ਬਿਸਾਲੇ । ਲਕਰੀ ਘਾਸ 

ਤੇ ਜਾਲੋਂ ॥੨੬॥ ਹੋਨਿ ਨ ਪਾਵੈ ਕਤਹੂੰ ਖੇਤੀ। ਸੈਲ ਦੇਸ਼ ਭਾ ਅਪਦ 
ਸੇਤੀ । ਗੁਰ ਕੋ ਲਿਖਹਿ ਤਜਹਿ ਪੁਰ ਜਾਹਿੰ”। ਏਕ ਬਾਰ ਹੁਇ ਹਮਰੇ 
ਪਾਹਿ ॥ ੨੭ ॥ ਲਸ਼ਕਰ ਵੇਰ ਸਕਠ ਚਢ ਜਾਵੈ । ਤਬਹਿ ਬਸਨ ਹਿਤ 
ਸਤਿਗੁਰ ਆਵੈਂ?। ਇਮ ਸਲਾਹ ਕਰਿ ਲਿਖ ਪਠਾਏ । ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ 
ਕੇ ਢਿਗ ਆਏ ॥ ੨੮ ॥ ਸਠਿ ਕਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਂਹਿਨ ਮਾਲੀ । ਕਪਟੀ 
ਪਰਬਤ ਕੇ ਨਰ ਜਾਨੀ। ਪੂਜਤਿ ਪਾਹਨ, ਭੀ ਮਤਿ ਪਾਹਨ। ਮ੍ਰਿਦਿਲ ਕਦਾ- 
ਚਿਤ ਲਥੀਅਹਿ ਨਾਹਿਨ॥ ੨੯॥ ਸਭ ਮਿੰਘਨ ਮਹਿ ਨਹ ਜਨਾਈ । 
ਕਈ ਬੇਰ ਲਿਖ ਪੱਤ ਪਠਾਈ।ਇਕ ਦਿਨ ਸਿੰਘਣ ਲਗੜੋ ਵਿਵ/ਠ।ਸਥਿ 
"ਦਹਿਰ ਵਰਗਾ (ਜਾਛਲੇ) । ₹ਦਰਗ, ਗਿਠਨਂ । 5ਸਡ ਵੱਡ; ਨੰ ਣਹੇ । ਦਸ਼ਰਿਜ ਫੋਡਕੇ ਚਲੇ 
ਜਥਓ । “ਤੂਰ ਜਾਏਗਾ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੯੩੬ ) ਗਿਤੁ ੬ । ਅੱਸੂ ੨੫, _ 

ਔਹ ਆਵਤਿ ਭਾ ਪਰਵਾਨ॥੩੦॥ ਲੈਕੇ ਪੰਮਾ ਤਿਨਹੁੰ ਅਮਾਤ' । 'ਕਰਤਿ 

ਸਪਬ ਕੋ ਭਾਖਤਿ ਬਾਤ । “ਨਹਿ ਰਾਜਨ ਕੇ ਮਨ ਛਲ ਕੋਈ 
। ਚਹੈਂ ਕਿ 

ਵੀਗ ਸਮਾਪਤਿ ਹੋਈ? ॥ ੩੧ ॥ ਪਠਕੋ ਸਭਿਨਿ ਮਹਿੰ ਸੁਨਿ ਇਸ ਭਾਂਤੀ । 

€ਕਰਿਕੈ ਧਰਮ ਲਿਖੀ ਹਮ ਪਾਤੀ । ਜਿਤਿਕ ਸਮਾਜ ਆਦਿ ਧਨ
 ਭਾਰੇ / 

ਲੋਕਰਿ ਨਿਕਸਹੁ ਸਭਿ ਸੈਭਾਰੇ ॥ ੩੨॥ ਜਿਤ ਚਿਤ ਬਾਂਛਹੁ 

ਪਯਾਨਹ। ਤੁਰਕ ਰੁ ਹਮ ੩” ਸ਼ੈਕ ਨ ਮਾਨਹੁ/ਦਿਸ਼ ਜਿਤ ਕਹਹੁ ਛੋਰ ਦੇਂ 

ਰਾਹੂਨਿਜ ਪਰਵਾਰ ਸਹਿਤ ਚਲਿ ਜਾਹੂ॥੩੩॥ ਸੁਨਿ ਬੀ
ਰਨ ਕੌ ਧੀਰਜ 

ਆਯੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਢਿਗ ਜਾਇ ਬਤਾਯੋ //ਸ਼ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਮ
ਾਨਹਿੰ ਨਹਿੰ ਇਹ 

ਪਾਤੀਤੁਮ ਬਿਨ ਕਹਿ ਨ ਸਕਹਿ ਹਿਤ ਬਾਤੀ?॥੩੪॥ ਇਮ ਕਹਿ ਮਾਂਤਾਂ 

ਕੋ ਸੈਗ ਲਜਾਏ । ਮਨਵਾਯੋ ਚਾਹਿਤ ਸਮੁਦਾਏ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ
 ਬੈਠੀ ਹੁਇ 

ਲੋਰੇ। ਸਕਲ ਖਾਲਸਾ ਮਿਲਿ ਤਿਸ ਬੇਰੇ। ੩੫॥ ਸ਼ੀ ਗੁਜਰੀ ਸੁਤ ਕੌ ਸਮੁ- 

ਛਾਵੇ । ਅਬਿ ਤੋ ਬਾਤ ਭਲੀ ਹੁਇ ਜਾਵੈ । ਸਭਿ ਰਿਪੁ ਕਰਹੀਂ ਧਰਮ 

ਇਮਾਨ'।ਨਿਕਸਹੁ ਸਭਿਨਿ ਬਚਾਵਹ ਪ੍ਰਾਨ॥੩੬॥ਸੁਖੀ ਸਾਬ ਅਰੁ ਤਮ 

ਸੁਖ ਪਾਵੋਕਹੇ ਮਾਤ ਕੇ ਬਾਤ ਕਮਾਵੋਤਜਹ ਅਨੌਦਪੁਰਿ ਦੇਰਿ ਨ ਕੀਜੈ। 

ਦਾਨ ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੋ ਦੀਜੈ॥੩੭॥ ਜੇ ਹੁਇ ਅੰਤਰ ਖ੦ਦਬਿਸਾਲਾ। 

ਬਨਹਿ ਲਰਨ ਤੁਮ ਕੋ ਚਿਰਕਾਲਾ । ਸਰਬ ਭਾਂਤਿ ਕੋ ਮੈਕਟ ਅੰਤਰ । 

ਤਜਾਗਨਿ ਕੋ ਸ਼ੁਭ ਲਖਹੁ ਨਿਰੇਤਰ ॥੩੮ ਕੇਵਲ ਚਹੈਂ ਕੂਮਿਕਾ ਸੋਈ । 

ਕਪਟ ਘਾਤ ਕੌ ਕਰੈਂ ਨ ਕੋਈ। ਅਬਹਿ ਸਮਾਂ ਆਛੇ ਨਿਕਸੈਥੋ। ਅਵ- 

ਸਰ ਬਿਤੜੋ ਹਾਥ ਨਹਿ ਪੈਬੋ ॥੩੯॥ ਦੇਖਹੁ ਛੁਧਿਤਿ ਕਿਤੇ ਦਿਨ ਬੀਤੋਂ । 

ਜੂੜਹਿੰ ਰੈਨ ਦਿਵਸ ਨਿਰਭੀਤੇ । ਉਤ ਗਿਰਪਤਿ ਅਰੁ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ । 

ਅਹਦ ਧਰਮ ਕੌ ਕਰਹਿ ਸੈਕੇਤ' ॥ ੪੦ ॥ ਹੇਰਹੁ ਲਸ਼ਕਰ ਬਡਜੋ ਬਡੇਰਾ। 

ਖਾਜੇਆਨਿ ਕੀਨ ਅਥਿ ਭੋਰਾ । ਬੀੜੇ ਕੋ ਉਠਾਇ ਢਿਗ ਸ
਼ਾਹੂ। ਹਤਨਿ 

ਕਿ ਪਕ੍ਰਨਿ ਆਯਹੁ ਪਾਹੂ॥੪੧॥ ਚੁਕਹੁ ਨਹੀਂ ਲਿਹੁ
 ਸਭਿਨਿ ਬਚਾਇ। 

ਜੀਵਨ ਕੋ ਸਮ ਭਲੀ ਨ ਕਾਇ । ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਗਰੇ ਬਿਵਹਾਰ । ਜੀਵਤਿ 

ਕਰਿ ਹੈਂ ਜਤਨ ਹਜ਼ਾਰ? ॥ ੪੨ ॥ ਸਿੰਘਨਿ ਅਰੁ ਜਨਨੀ ਤੇ ਸੁਨਿਕੈ । 

ਸੀ ਪ੍ਰਭੁ ਸਭਿ ਤੋ ਬੇ ਰੁਖ਼ ਬਨਿਕੌ। ਕੁਛ ਕਠੌਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬਖਾਨਾ (ਖਰੇ 

1 "ਤੂਰਕਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ । “ਸਾਰੇ'ਵੋਰੀ ਧਰਮ ਤੇ ਈਮਾਨ (ਮਿਨ) ਦੇ ਰੱਹੇ ਹਨ / 

੧ਕਪੋਰ ਦਾ ਦਾਉ। “ਇਕਰਾਰ । __ “ਸ਼ਾਂਜਾ ਮਰੇਦੂਦ9 ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਉਂ ਖ਼ਿਜ਼ਰ ਥੀ ਸ਼ੀਂ । 



ਵੇ << << (ਪਦ੩੭)_____ ਰਿਤ ੬ ।ਅਊ ੨੬, 
ਬਤ ਬਾਸੀ ਗਨ ਭੁਗਰਾਨਾ" ॥੪੩॥ ਨਿਤ ਹੀ ਪੂਜਤਿ ਬਹੁਤ ਪਖਾਨਾੰ । 
ਯਾਂਤੋ ਮਤਿ ਪਾਖਾਨ ਸਮਾਨਾ । ਸਭਿ ਕੂੜੇ ਕੂੜਾ ਕਰ ਜੋਰਾ” । ਕੂੜੋ ਪੰਮਾ 
ਵਿਰਤਿ ਬਹੋਰਾ ॥੪੪ ॥ ਵਧਹਿ ਖਾਲਸਾ ਜਾਨਦਿ ਨਾਂਹੀ । ਲੈ ਹੈ ਪਲਟਾ 
ਛੋਰਹਿ ਕਾਂਹੀ ? ਇਨਕੋ ਕਿਮ ਹ੍ਰੈ ਹੈ ਪਤਿਆਰਾ ॥ ਇਨ ਕੇ ਕਹੇ ਕਹਾਂ 
ਇਤਬਾਰਾ ॥ ੪੫॥ ਚਵਗੱਤਾ ਭੀ ਮੂਰਖ ਮੱਤ।ਗਿਰਪਤਿ ਜੁਤਿ ਕੂਰੇ ਰਸ 
ਰੱਤਾ । ਨਹਿ ਥਿਰ ਬੁੱਧੀ ਚਪਲ ਅਜਾਨੇ । ਇਨ ਕੌ ਕੂਰ ਇਨਹਿਂ ਕਰਿ 
ਹਾਨੋਂ” ॥੪੬॥ ਇਤਿ 11 ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ £ਫਜ ਰ੍ਰਏ ਖਸ਼ਟਮ ਰੁ: “ਜਨਨੀ ਬਾਦ! ਹ£ਗ 
ਬਰਨਨੰ ਲਖ ਪੰਚਬੀਸਮੇ ਅੰਸੂ॥ ੨੫। 

੨੬, [ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਇਟਾਂ ਪੱਥਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾਣਕੇ ਲੁਟੇ]। 
॥ਦੋਹਰਾ॥ #ਕ੍ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਭੂ; ਜਨਨੀ ਆਦਿ ਜਿ ਸਿੱਖਨਹਿਂ 
ਮਨ ਲਯਾਵਤਿ ਸਾਚ ਕੋ ਹੋਇ ਜੁ ਬਾਤ ਭਵਿੱਖ॥੧॥ਚੌਪਦ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀ 
ਧਰ ਤਬਹਿ ਬਿਚਾਰ।ਇਨਹੁਂ ਦਿਖਾਵਹੁਂ ਕਰਿ ਪਤਿਆਰਾ ਪੰਮਾ ਅਪਨਿ 
ਹੂਰ ਹਕਾਰਯੋ । ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਵਤਿ ਤਿਸੈ ਉਚਾਰਯੋ ॥ ੨ ॥ “ਅਵਰੇਗਾ 

. ਅਰੁ ਗਿਰਪਤਿ ਸਾਰੇ । ਸਹਤ ਸਮਾਜ ਜਿ ਚਹਤਿ ਨਿਕਾਰੇ । ਪੰਚ ਹਜ਼ਾਰ 
ਬਨਜਾਰੇ । ਭੇਜ ਦੇਹੁ ਹਮ ਕੋਸ਼ ਨਿਕਾਰੇ' ॥ ੩ ॥ ਪ੍ਥਮ ਹਮਾਰੀ 
ਜਾਵੈ । ਤਿਸ ਪਸ਼ਚਾਤੀ ਨਿਕਜ਼ਿ ਸਿਧਾਵੈਂ । ਅਪਰ ਸਮਾਜ ਸਾਥ 

ਹਮ ਰਾਥੈਂ । ਜੈਗਲ ਦੇਸ਼ ਜਾਨਿ ਅਭਿਲਾਖੋਂ? ॥ ੪ ॥ ਇਮ ਸੁਨਿ ਖੰਮਾ 
ਬਾਹਰ ਗਯੋ । ਗਿਰਪਤਿ ਸਾਬ ਕਹਤਿ ਬਿਧ ਭਯੋ । ਸੁਨਿਕੈ ਹਰਥੇ ਸਭਿ 
ਹੀ ਮਾਨੀ । ਉਮਰਾਵਨ ਭੀ ਨੀਕੇ ਜਾਨੀ॥੫॥/ਨਤ ਕੋ ਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਮਿਟ 
ਜਾਇ । ਆਪੇ ਅਪਨੇ ਸਦਨ ਸਿਧਾਇਂ । ਨਸ਼ਕਰ ਬਿਥੇ ਬ੍ਰਿਖਕ ਬਨਜਾਰੇ। 
ਕਰੇ ਬਟੋਰਨ ਤਤਛਿਨ ਸਾਰੇ ॥ ੬ ॥ ਬ੍ਰਿਖਭ ਗੋਨ ਜੁਤਿ” ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ । 
ਭੋਜ ਦੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਬਾਰ । ਆਨਿ ਬਿਰੇ ਢਿਗ ਪਰਭੂ ਪੁਨ ਕਹਜੋ। 
ਧਰਮ ਇਮਾਨ ਦੁਹਨ ਜਿਮ ਲਹਯੋ॥੭॥ ਸੋ ਕਰਿ ਕੈ ਹਮਰੇ ਵਿਗ 
ਆਨਾ । ਤੋਂ ਹਮ ਜਾਨੰ' ਸਾਚੇ ਬਖਾਨ” । ਪੂਨ ਪੰਮਾ ਪਹੁੰਚਕੋ ਸਭਿ ਪਾਸ । 
“ਸਾਚੇ ਡੋਗਰੇ /ਪੱਥਰ । ਗੂੜਾ ਜੋੜ ਟੜ ਕਰਕੇ । (ਅ) ਬੂਠੇ ਟੇਥ ਜੋਕਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾ 

_ ਦੀ ਝੂਠ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਠੇਗਾ । “ਜੇ ਭਵਿੱਖਨਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਨਹੀਂ 
ਲਿਆਂਕ੍ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ । #ਅਜ਼ਮਾਯਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇੱਸੀਏ। (ਅ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ੧ ਈਏ ਤਾਂ 
ਭਟੋਸਾ_ਕਰਲਗੇ । “ਛੱਟਾਂ ਸਮੇਤ । (ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ) ̀ ਧਰਮ` (ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ) ਈਮਾਨ ਜਿਵੇਂ 
ਦੋਹਾਂ ਨੇ (ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ) ਲਖਾਇਆ ਹੈ । ਢਡਾਫ ਸਾੜੇ ਪਾਸ ਸੁਰੀਦਾਂ ਦੁਕਲੇ ਲਿਅਓਂ। _ 

ਨੂੰ ਸਾਕੀ ਈ ਇਹ ੧ਵਫੀਂ' ਸਾਡੀ ਹੈ । 



ਮ| ਘੂਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੮੩੮ ) ਰੁਤ ੬। ਅੰ ੨੬. 

ਕਹੜੋ ਗੁਰੂ ਕੋ ਕੀਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੮ ॥ ਧਰਮ ਗਿਰੇਸ਼ੁਨਿ ਤਬਿ ਕਰਿ ਦੀਨ ' 
ਸ਼ਿਵ ਠਾਕਰ ਕੀ ਆਨਹਿ' ਕੀਨ । ਤੁਰਕਨ ਕਰਕੋ ਇਮਾਨ ਪਠਾਵਾਂ । 

ਜਿਮ ਪ੍ਰਭੁ ਕਹਯੋ ਤਥਾ ਮੰਗਵਾਵਾ ॥੯॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੌਸ਼ਪ ਕੋ ਬੂਲਵਾਯੋ । 

ਪ੍ਰਥਮ ਸਭਿਨਿ ਤੇ ਕਰਿ ਸਮੁਬਾਯੋ#ਟੂਟੀ ਪਨਹੀ ਜ਼ੀਨ ਪੁਰਾਨੈ । ਬੁਰਦ 

ਪੌਸ਼ ਹੈਂ ਜਿਤਕ ਮਹਾਨੋ੯ ॥੧੦॥ ਮਰੇ ਤੁਰੇਗਮ ਚਰਮ ਅਨੇ ਕ/ਸੈਚਵਾਇ 
ਕਰਿ ਹਾਡ ਜਿਤੇਕ । ਮੈਚ ਠੀਕਰੀ ਬਾਸਨ ਫੂਟੇ । ਜੀਰਣ ਬਸਤ੍ਰ 
ਸਾਜ ਸਭਿ ਟੂਟੇ ॥੧੧॥ ਸਕਲ ੮`ਨ ਭਰਿ ਕੀਜਹਿ ਤਜਾਰੀ। ਨਿਸਾਂ ਪਰ- 
ਹਿ ਢਿਹੁ ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਰੀ। ਕੋਟਵਾਲ ਕੀਲੋ ਤਿਮ ਕਾਜੂ । ਲੀਓ ਸਕੇਲ 
ਪੁਰਾਨ ਸਮਾਜੂ ॥ ੧੨॥ ਬ੍ਰਿੰਦ ਚੇਡਾਲ ਚਮਾਰਨ ਪ੍ਰੇਰੇ । ਬਿਸ਼ਟਾ ਅਸਤ 
ਭਰੈਤਿ ਘਨੌਰੇਂ । ਪੁਨ ਘੋਰਨ ਕੀ ਲੀਦ ਭਰਾਈ । ਸੂਕੇ ਗਲ ਚਰਮ 
ਸਮੁਦਾਈ ॥ ੧੩ ॥ ਜਿਨ ਤੋਂ ਬਹੁ ਗਿਲਾਨ ਦੁਰਰੈਧਾ । ਐਸੋ ਮਾਸ ਪਾਇ 
ਦਿਯ ਬੈਧਾ । ਜਿਸ ਕੇ ਛਹੇ ਧਰਮ ਹੁਇ ਹਾਨੀ । ਐਸੇ ਭਰਿ ਭਰਿ ਗੋਨ 
ਮਹਾਨੀ ॥ ੧੪ ॥ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਗੋਨ ਭਰਿਵਾਈ । ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਤੇ ਸਰਬ 
ਸਿਵਾਈ । ਨਿਸਾ ਪਰੀ ਲਗਿ ਕੀਨਸ ਤਜਾਰੀ । “ਲਾਦਹੁ” ਆਰਜਾਂ ਗੁਰੂ 
ਉਚਾਰੀ ॥੧੫॥ ਵਹਿਰ ਸਭਿਨਿ ਢਿਗ ਲਿਖੇ ਪਠਾਏ। “ਅਬਿ ਚਾਹਤਿ ਹਮ . 
ਲਿਕਰ ਸਿਧਾਏ”। ਸੁਧ ਤਹਿੰਨੈਂ ਪਸਰੀ ਅਪਨਿ ਬਿਰਾਨੇ । “ਛੋਰਿ ਦੁਰਗ 
ਪੁਭੁ ਚਲੋ ਪਯਾਨੋ । ੧੬॥ ਪ੍ਰਥਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਰਹਿ ਨਿਕਾਰਨ ।ਬਹੁਰ 
ਗੁਰੂ ਕਰਿ ਕੂਚ ਪਧਾਰਨ? । ਅੰਤਰ ਸਭਿਨਿ ਸੁਨੀ ਇਹ ਬਾਤ । ਲਸ਼ਕਰ 
ਸਗਰੇ ਮਹਿ ਬੱਖਕਾਂਤ ॥ ੧੭॥ ਗਿਰਪਤਿ ਰਾਜੇ ਜੇਤਿਕ ਰਾਨੋਂ । ਉਰ 
ਹਰਖ-ਰਣ ਮਿਟਯੋ ਮਹਾਨੋ-। ਜ਼ੇਰਦਸਤ,ਖ੍ਹਾਜਾ, ਰੁ ਵਜੀਦ । ਵਹਿਰ ਗੁਰੂ 
ਕੀ ਲਖੀ ਰਸੀਦ”॥ ੧੮ ॥ ਰਿਦੇਂ ਮੁਦਿਤ ਭੋ ਸ਼ੋਕ ਮਿਟਾਏ । ਕ੍ਰਿਖਿ ਮੁਰ- 
ਝਾਇ ਮਨੋਂ ਜਲ ਪਾਏ । ਕੋਟਵਾਲ ਗੁਰ ਕੇ ਢਿਗ ਗਯੋ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਪੁਨ 

ਭਾਖਤਿ ਭਯੋ ॥ ੧੯ ॥ “ਰਾਤਿ ਔੰਧੋਰੀ ਤਿਮਰ ਮਹਾਨਾਂ । ਮਗ ਨਹਿ ਸੂੇ 
ਆਵਨ ਜਾਨਾ । ਨਹੇ' ਤੇਲ ਜੇ ਜਲਹਿੰ ਮਸਾਲਾ । ਚਲਤੇ ਹੋਇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਬਿਸਾਲਾ ॥ ੨੦ ॥ ਜਿਮ ਆਇਸੁ ਹੁਇ ਬਨਹਿ ਉਪਾਇ । ਤਨਿ 
'ਸਹੂੰ । ਈਮਾਨ ਕਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਸੁੰ ਕਰਕੇ ਕੁਰਾਨ ਘੱਲਿਆ ਹੈ । “ਜਾਮੇ ਤੇ 
ਨ (ਪੁਰਾਣੇ) ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬਹੁਤੇ (ਸਾਲੇ ਹੈ) [%, ਬਦੁਦੁ=ਜਾਮਾ[ । $ਰਾਹਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਲਖਿਆਂ 
੩੨ ਰਸੀਦਦਾਪਹੁੰਚੇ] । “ਪ.=ਸ਼ੂਹਰਤ । 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤ੫ ਮੂਰਜ । ( ੫੮੩੯ ) ਰਿਤ ੬ । ਅਨੂ ੨੬, 

ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਾਇਅਪਨਿ ਹਾਥ ਤੇ ਬਰਛਾ ਦੀਨ/ਲੋਹ ਕੂਪ ਢਿਗ 
ਜਾਹੁ ਪ੍ਰਬੀਨ ॥ ੨੧॥ ਤਿਸ ਉਪਰ ਤੌਮਰ ਧਰਿ ਦੀਜੈ । ਇਕ ਦਿਸ਼ਿ 
ਤੇਲ ਨਿਕਾਸਨਿ ਕੀਜੈ। ਦੂਸਰ ਦਿਸ਼ਾਂ ਰਹੈ ਜਲ ਤੈਸੇ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਹਿਤ 
,ਲੀਜੈ ਵੈ8॥੨੨ਅਹੈਂ ਬ੍ਰਿਖਭ ਜੋ ਪੰਚ ਹਜ਼ਾਰ। ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤਿਹ ਸੀਂਗ 
ਬਿਚਾਰ । ਸਭਿ ਪਰ ਦਿਹ ਮਸਾਲ ਬੈਧਵਾਇ । ਤੇਲ ਕੂਪ ਤੇ ਲਿਹ ਨਿਕ- 
ਸਾਇ॥੨੩॥ਲੇ ਗੁਰ ਕਰ ਤੇ ਤੋਮਰ ਆਏ।ਧਰੇ ਕੂਪ ਪਰ ਕਾਵਨ ਲਾਏ। 
ਦੇਖਤਿ ਬਿਸਮੈ ਹੁਇ ਕਰਿ ਸਾਰੇ । ਬੈਧਿ ਮਸਾਲਨਿ ਸਗਰੇ ਝਾਰੇ॥੨੪॥ 
ਲੋਕ ਸੇਂਕਰੇ ਲਗੇ ਸੁਧਾਰਨ । ਕਰੀ ਮਸਾਲਨ ਤਤਛਿਨ ਜਾਰਨ । ਹੁਕਮ 
ਗੁਰੂ ਕੌ ਪੁਨ ਇਮ ਭਯੋ । “ਖੀਨ ਖਾਬ ਜੇਤਿਕ ਬਚਿ ਗਯੋ ॥ ੨੫ ॥ ਦੌਰ 
ਦਰ ਗਜ ਗੁਨਨ ਪਰ' ਡਾਰੇ” । ਤਿਮ ਹੀ ਤਤਛਿਨ ਤਿਨ ਪਰ ਧਾਰੇਂ।ਦਸ 
ਹਜ਼ਾਰ ਜੰਬਿ ਜਰੀ ਮਸਾਲਾ।ਜਿਤ ਕਿਤ ਦਿਪਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਿਸਾਲਾ ॥੨੬॥ 
ਲਸ਼ਕਰ ਵਹਿਰ ਤਯਾਰ ਪਿਖਿ ਹੋਏ। ਮਨ ਮਹਿ ਚਹਿੰ ਲੂਟ੧ੋ ਸਭਿ ਕੋਏ । 
ਲਾਖਹੁੰ ਬੀਰ ਤਯਾਰ ਹੁਇ ਠਾਂਵੇ/ਦੇਖਤਿ ਦਰਬ ਗੁਰੂ ਅਬਿ ਕਾਢ॥ ੨੭॥ 

ਉਚੋ ਅਹੈ ਮੋਰਚਾ ਜੋਈ। ਤਿਸ ਕੌ ਢਿਗ ਢਿਗ ਕੀਨੇ ਸੋਈ । ਸਨੋ ਸਨੋਂ 
ਸਭਿ ਬ੍ਰਖਿਭ ਨਿਕਾਰੇ।ਉਪਰ” ਤੋਪਹਿ ਕੀਨੰਸਿ ਤਯਾਰੇ॥੨੮॥ਬਹੁ-ਜ੍ਰਾਲਾ 
ਬਮਨੀ ਗਹਿ ਹਾਘਖਰੇ ਕਰੇ ਤਹਿ ਸਿੰਘ ਗਨ ਨਾਬ। ਆਪ ਅਨੰਦਪੁਰੇ 
ਚਲਿ ਬੈਸੇ । ਕਪਟੀ ਹਤਹਿਂ, ਪਿਖਿਨਿ ਕੋ ਤੈਸੇ ॥ ੨੯॥ ਹਾਂਕਤਿ ਥਾਲੋਂ 
ਬ੍ਰਿੰਦ ਲਬਾਨੋ।ਪਸਰਯੋ ਸਭਿਨਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਾਨੋ।ਗਾਜਨ ਕੀ ਸਿਪਾਹ ਗਨ 
ਆਈ । ਸਨੋ ਸਨੋ ਦੇਖਤਿ ਨਿਕਟਾਈ ॥੩੦॥ ਖੀਨਖਾਂਬ ਕੀ ਚਖ਼ਕਤਿ 
ਜ਼ਰੀ । ਜਾਨੀ ਦੌਲਤ ਅਚਰਜ ਭਰੀ । “ਕੌ ਚਨ ਚਾਂਦੀ ਹੋਇ ਜਵਾਹਰ । 
ਪਿਖਿਯਤਿ ਬਡ ਪਭਾਉ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ? ॥ ੩੧ ॥ ਸੁਨਿ ਰਾਜਨ ਭੀ ਧਰਮ 
ਬਿਸਾਰਾਉਮਰਾਵਨਿ ਇਮਾਨ ਕੌ ਹਾਰਾਸਪਤ ਮਾਸ ਦੁਖ ਪਾਵਤਿ ਰਹੇ । 

ਲਰਤਿ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਮਿਤ ਕੋ ਲਹੇ ॥ ੩੨॥ ਦਰਬ ਕਰੋਨਹੁੰ ਬਚ ਡੇ ਚਾਲਾ । 

ਜਿਸ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਸੈਨ ਬਿਸਾਲਾ। ਖਾਲੀ ਦੁਰਗ ਰਹੇ ਕਾ ਲੈ ਹੈਂ।ਚਵਹਿ 
ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਦੈਸ਼ ਸਿਧੈ ਹੈ! ॥ ੩੩॥ ਵਧਜੋ ਲੋਭ ਮਨ ਬਿਖੈ ਘਨੋਰਾ । ਧਰਮ 
ਮਾਨ ਹਤਕੋ ਤਿਸ ਬੇਰਾ । ਸ਼ਿਵ ਠਾਕਰ ਅਰ ਕਸ% ਕੁਰਾਲਾ । ਬਾ 

ਪਗੂਣੀ ਉਤੇ । “ਤਿਵ' (ਜਿਝੇਂ' ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੋ ਪਾ ਦਿੱਤਾ । “ਭਾਵ 
ਕਿਲੇ ਵਿਢ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ । ੧ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ । ___”ਪ੨-ਸਗਰੀ ਜਾਹ । _7ਪਾ:-ਸਾਬ । 



_੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੂਰਜ। __ (੫੮੪੦) __ _ਦਤ੬। ਅੰਸੂ ੬. 
ਪੜੋ ਲੋਭ,ਦਯੋ ਕਰਿ ਹਾਨਾ'॥੩੪॥ ਪਰੇ ਪਹਾਰੀ ਪੂਰਬ ਆਇ । ਭਯੋ ਰੌਰ 
ਦਈ ਲੂਟ ਮਚਾਇ। ਮਿਲਿ.ਮਿਲਿ ਨਰ ਦਸ ਬੀਸ ਕਿ ਚਾਲੀ । ਬ੍ਰਿਖਭ 
ਸਹਿਤ ਸਭਿ ਗੋਨ ਸੈਗਾਲੀ ॥੩੫॥ ਤਿਨ ਪਰ ਸਾਠ ਕਿ ਸੌ ਮਿਲਿ ਆਏ। 
ਕਰਿ ਬਲ ਬਾਹਨ ਛੀਨਤਿ ਜਾਏ । ਸੋ ਨਹਿ ਦੇਤਿ ਲੜਨ ਜੜ ਲਾਗੇ 
ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪਰੇ ਕੋਤਿਕ ਭਾਗੇ॥੩੬॥ ਪਰਜਯੋ ਰੌਰ ਕੋਸਨ ਲਗਿ। ਸੁਨਿ- 
ਯਤਿ । ਜਨੁ ਸਮੁੰਦ ਮਥਿਬੇ ਕਹੁ ਜਨੀਯਤਿ । ਜਬਿ ਆਪਸ ਮਹਿ ਰਾਰ 
ਮਚਾਈ । ਤਬਿ ਊਪਰ ਤੇ ਤੋਪ ਚਲਾਈ ॥ ੩੭ ॥ ਗਾਜਤਿ ਗਾਜ ਸਮਾਨ 

ਮਹਾਂਨੀ। ਕਰੇ ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਸਮੁਦਾਇ ਸੁ ਹਾਨੀਲਗੀ ਹੋਨਿ ਗੋਰਨਿ ਕੀ ਮਾਰ । 
ਜਿਸ ਤੇ ਮਰੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜੁੜਾਰ ॥ ੩੮ ॥ ਕੁਛ ਆਪਸ ਮਹਿ ਮੂਰਖ ਮਰੇ । 
ਕਛ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਂਰ ਅਰਿ ਹਰੇ।ਲੋਲੋ ਗੋਨ ਗਏ ਨਿਜਭੇਰੇ।ਧਰੇ ਛੁਪਾਇ 
ਨਹੀਂ ਢ੍ਰਿਗ ਹੇਰੇ ॥ ੩੯ ॥ ਨਿਜ ਨਿਜ ਮਹਿ ਕਰਿ ਕਰਿ ਤਕਰਾਈ । 
ਖਾਨ ਪਾਨ ਥੋਲ ਗੂਨ ਛਪਾਈ । ਜਹਿੰ ਪੂਜਾ ਠਾਕਰ ਕੀ ਕਰੈਂ।ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ 
ਕਰਿ ਗੁਪਤੀ ਧਰੈਂ॥੪੦॥ ਜਾਨਹਿੰ-ਹਮ ਸਭਿ ਕਿਛ ਲੇ ਆਏ । ਪੁੱਤ ਪੌਤ੍ਰ 
ਲਗਿ ਬੈਠਹਿੰ ਖਾਏ । ਲਰਨ ਮਰਨ ਸਵਲੋ ਅਬਿ ਭਯੋ । ਘਾਨੀ ਘਾਲ 
ਜਿਤਿਕ ਧਨ ਲਯੋ-॥੪੧॥ ਰਖੀ ਦਰਾਇ ਭਏ ਥਿਰ ਡੇਰੇ । ਮੁਖ ਤੂਸ਼ਨ 
ਮਨ ਮੁਦਤਿ ਬਡੇਰੇ।ਨਹਿੰ ਜਾਨਹਿੰ ਮੂਰਖ ਅਲਪੱਗਜ। ਚਾਹੈਂ' ਛਲਜੋ ਗੁਰੂ 
ਸਰਬੱਗਜ ॥ ੪੨॥ ਸੁਮਤਿ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਯੋ । ਅਜਬ ਦਗ਼ੇ ਪਰ 
ਦਗ਼ਾ ਦਿਖਾਯੋ'। ਛਲ ਕੋ ਕਰਤਿ ਧਰਮ ਛਲਵਾਯੋ”। ਨਰਕ ਉਚਿਤ ਭੇ 
ਕਛੂ ਨ ਪਾਯੋ ॥ ੪੩ ॥ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਸੋਂ ਜੋ ਛਲ ਠਾਨੈ । ਛਲਯੋ ਜਾਇ ਦੈ 
ਲੋਕ ਸੁ ਹਾਨੰ । ਲੂਟਿ ਗਵਾਰ ਸਰਬ ਲੋ ਗਏ। ਨਿਸ ਮਹਿ ਨਹੀਂ ਨਿਹਾ- 
ਰਤਿ ਭਏ॥ ੪੪ ॥ ਇਤਿ 2 ਗੁਰ ੩੫ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰ £ ਖਸ਼ਟਮ ਰੂ” “ਦਜ਼ਾ ਕਰਨ” 
ਪ੍ਰਮਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਖਸ਼ਟ ਇੰਸਤੀ ਅਸੂ ॥ ੨੬ ॥ 
ਭਵ ਕਸਮਾਂ ਆਦਿ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ । “ਵੇਰੀ ਨਾਸ਼ ਕੀਤੇ । ਸਹੈ ਖਾਕੇ _ਰ ਮਾਲ ਲੁਟਣ 
ਆ ਪਏ ਇਹ ਵੈਰੀ ਨੇ ਦਗਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸ? ਤੌੜਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਛਲਿਆ ਗਿਆ । 
ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਛਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇਂ ਨਾਲ ਬੀ ਛਲ ਕਰਦ' ਹੈ, ਇਹ ਦਜ਼ੇ ਪਰ ਦਜ਼। ਹੈ । 
ਹੁਣ ਜਦ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਮਾਲ ਬੀ ਕੁਛ ਹਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਟੋਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਟੋਣਗੇ,- 
ਛਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਛਲੇ ਜਣਾ ਮਿਲਿਆ । ਇਧਰ ਇਸ ਕੌਤਕ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ 
ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਗਿਆਂ ਕਿ ਗੁਰ੍ਹ ਜੀ ਦਰੁਸਤੀ ਪਰ ਹਨ ਤੇ ਵੈਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਅਮੰਨਾ. ਕਰਨੇ ਯੋਗ 

_ ਨਹੀਂ ਹੈ । “ਧਰਮ ਗੁਆ ਲਿਆ । ਰਿ 



੨੭. [ਵਕੀਲ ਦਾ ਆਉਣਾਂ ]। 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਭਏ ਪ੍ਰਕਾਤਿ ਬਿਲੌਕਤੇ ਲਿਜ ਨਿਜ ਥਾਇ ਛੁਪਾਇ। ਤੈਬੂ ਮਹਿੰ 
ਠਾਕਰ ਨਿਕਟ ਖੋਲੀ ਗੋਨ ਬਨਾਇ ॥ ੧॥ ਝੌਪਈ ॥ ਦਾਂਸਨ ਆਦਿਕ 
ਸਕਲ ਹਟਾਏ । ਆਪਹਿ ਖੋਲਨ ਕੋ ਲਲਚਾਏ । ਅੰਤਰ ਤੇ ਕਰਿ ਭਾਰ 
ਲਿਕਾਰੇ । ਮਰੇ ਪਨਹੀ ਹਾਡ ਨਿਹਾਰੇ ॥ ੨॥ ਹੇਰਤਿ ਗੈਰਹਿੰ ਦੂਰ 
ਬਗਾਵਹਿੰ । ਬਿਸ਼ਣਾ ਹਾਥ ਲਗੇ ਪਛਤਾਵਹਿੰ। ਇਕ ਤੋਂ ਅਪਨਾ ਧਰਮ 
ਗਵਾਯੋ । ਦੁਤੀਏ ਲੋਤੇ' ਜੋਗ ਮਚਾਯੋ॥ ੩॥ ਤ੍ਰਿਤੀ ਨਿਪਾਕ" ਜੁ ਛੂਵਤਿ 

ਜਿਪ & ਭਏ । ਮਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮੂਢ ਮਰਿ ਗਝਂ । ਲੱਜਤਿ ਆਪਸ ਮਹਿ ਨ 
ਰਿਦੈ ਬਿਸੂਰਨ ਕੋ ਬਹੁ ਲਹੈਂ ॥ ੪॥ ਧਿਕ ਧਿਕ ਅਪਨੌ ਜਨਮ 
ਧਰਮਹੀਨ ਕੀ ਦੁਰਗਤਿ ਜਾਨੈ'। ਭਯੋ ਸਭਿਨਿ ਕੋ ਤਥਿ ਉਪਹਾਂਸਾਂ । 
ਬਿਕਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਿ ਤਮਾਸ਼ਾ ॥੫॥ ਕਹਤਿ ਸਿੰਘ ਜੇ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰੇ । 
€ਕਹਿੰ ਦੁਰਜਨਕੇ ਧਰਮ ਨਿਹਾਰੇ”? ਸਭਿ ਤੁਮ ਹਮਰੇ ਪਾਸ ਬਖਾਨਤਿ । 

ਤੈ 

` ਜਾਨਾਜੇ ਕਰਤੇ ਤਜਿ ਦੁਰਗ ਪਯਾਨਾ ॥੭॥ ਤੁਰਕ ਗਿਰੇਸ਼ੁਨਿ ਕੀ ਬਡ 
ਸੈਨਾਂ । ਸਭਿ ਆਵਤਿ ਹਮ ਪਰ; ਪਿਖਨੈਨਾਂ' । ਜੂੜਤਿ ਸਕਲ ਸਿੰਘ ਬਡ 
ਬੀਰ । ਲਾਖਹੁੰ ਲਸ਼ਕਰ ਅਰਿ ਕੀ ਭੀਰ॥੮॥ਹੋਤਿ ਲਚਾਰੀ ਹਮ ਕੋ ਤਬੈ। 

"(ਗੂਣਾਂ) ਲੋਣ ਵੇਲੇ । “ਅਪਵਿਟ। ₹ਵੋਖਿਆ ਦ$ ₹ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਟਰ ਜਾਂਦੈ। “ਤੁਸੀਂ 

ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਦੇ । (ਅ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਭ ,ਭਰਮ ਤੇ ਦੈਤ ਹੈ । “ਤਾਂਤੇ 
ਸਮਥ ਲਓ (ਕਿ ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਬ) ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹਿਤ ਲਈ ਜਾਣ ਬੁੱਬੱਕੇ ਖੇਲ _ਹੈ ਰਿਹਾਂ 
ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ”`(ਅ) ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਟੋਣੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਖੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਮੂਰਜ। ____( ੫੮੪੨) ___ਰਿਤੁ੬। ਅੰ; ੨੭. 
ਇਮ' ਨਿਤ ਬਰਤੈਤਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਇਮ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ/ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ 
ਰੋਗ ਮਹਾਨ”॥੧੩॥ਅੰਤਰ ਬਿਰੋ, ਨਚਿੰਤ ਕਰਾਰੇ"। ਵਿਰ ਮਨ ਭਾਵਤਿ 
ਲੇਹੁ ਅਹਾਰੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਅਸਿਧੁਜ ਕੇ ਪਿਖਹੁ ਤਮਾਸ਼ੇ । ਬਿਬਿਧ ਬਿਧਨਿ ਕੇ 
ਅਜਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥ ੧੪॥ ਅਵਨੀ ਰਾਜ ਤੇਜ ਬਿਰਧਾਵਨਿ'। ਸਿਰ ਸ਼ੱੜ੍ਲਿ 
ਕੋ ਚਰਨ ਟਿਕਾਵਨਿ । ਅਲਪ ਬੀਜ ਤੇ ਬਹੁ ਬਿਸਥਾਰਨਿ । ਬਹੁ ਬੱਸ 
ਤਰ ਕੋ ਮੂਲ ਉਖਾਰਨਿ%॥੧੫॥ “ਇਨ ਕੇ ਹੇਤੁ ਤਪਹਿੰ ਗਨ ਤਪਨੌ।ਤਪੁ 
ਕੋ ਤਪਹਿ ਜਾਨ ਹਿਤ ਅਪਨੇ । ਇਿੱਤਕਾਦਿਕ ਕੀਨਸਿ ਹਮ ਸੈਗ । ਦੁਖ 
ਪੈ ਹੈਂ ਇਹ ਸਭਿ ਸੁਖ ਭੈਗਿ'॥ ੧੬ ॥ ਪਲਟਾ ਲੋਹਿ ਖਾਲਿਸਾ ਮੇਰਾ । 
ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਮਹਿੰ, ਬਝੀ ਨ ਦੇਰਾ । ਦਗ਼ਾ ਬੁਰਾ, ਸਿੰਘਹੁ ਨਹਿ ਕਰੀਏ। 
ਰਣ ਮਹਿ ਲਰਤੇ ਸ਼ੱਤ ਸੈਘਰੀਏ” ॥੧੭ ॥ ਮਾਤਾ ਆਦਿ ਲੋਕ ਸਭਿ ਘਰ 
ਕੇ । ਗੁਰ ਪਰ ਸਿਦਕ ਧਰਯੋ ਹਿਤ ਧਰਿਕੇ।ਕਹਜੋ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸਾਚੋ ਜਾਨਯੋ। 
ਗਿਰਪਤਿ ਤੁਰਕਨ ਕੂਰ ਬਖਾਨਜੋ ॥ ੧੮ ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ.ਸਿਖ 
ਸਮੁੜਾਏ । ਭਲੋ ਮਹਾਤਮ ਫਲਹਿ ਸਨਾਏ । ਤਉ ਸੈਤੌਖ ਨਹੀਂ ਕਿਨ 
ਕੀਨਾ । ਮਹਾਂ ਕਸ਼ਟ ਸਿਰ ਉਪਰ ਚੀਲਾ ॥ ੧੯ ॥ ਕੁਛ ਧੀਰਜ ਧਰਿ 
ਸਿਖ ਪੁਨ ਰਹੇ ।ਗੁਰ ਬਚ ਤੇ ਨਿਜ ਨੀਕੋ' ਲਹੇਮੁਰਚਨਿ ਮਹਿ ਰਾਖਹਿਂ 
ਡਕਰਾਈ । ਸਭਿ ਨਿਸ ਜਾਗਹਿਂ ਰਖਿ ਚੁਕਸਾਈ ॥ ੨੦ ॥ ਬਿਨਾ 
ਅੰਨ ਤੇ ਭਏ ਲਚਾਰ। ਇਕ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਆਧਾਰ । ਸੈਕਣ ਸਹੈਂ 
ਕਸੋ ਕਣ ਰਹੈਂ । ਆਯੁਧ ਧਰੇ ਰਿਪੁਨਿ ਕੋ ਲਹੇਂ॥ ੨੧॥ ਤਊ ਕਬਣ ਤੇ 
ਧੀਰਜ ਹਾਲੀ । ਬਲ, ਪਲ!) ਸ੍ਰੋਣਤ, ਤੇ ਤਨ ਖਾਲੀ । ਕਹਾਂ ਕਰੈਂ ਕਛੁ 
ਲਖਜੋ ਨ ਜਾਈ . ਗੁਰ ਚਰਿੱਤ੍ ਕੋ ਪਾਰ ਨ ਪਾਈ ॥ ੨੨ ॥ ਅਧਿਕ ਭੁਧਾ 
ਦੁਖ ਸਹ3 ਨ ਪਰੈ । ਦਿ੍ਸ਼ਟਿ ਭਿ ਨਹੀਂ ਅੰਨ, ਕਯਾ ਕਰੈਂ । ਘਟ ਬਾਣ” 
(ਜੂ ਦੀਂਨੀਯਤਕੀਤੀ, ਹੋਣਹਾਰ, ਡਾਣਾ ਇਉਂ ਹੀ ` ਦਨਚਿੰਤ ?. ਤੱਗੜ ਟੇਕੇ ਅੰਦਚ ਟਿਕੋ । 

ਖਾਲਸੇ ਦਾ । “ਬਹੁਤ ਵੈਲੇ ਹੋਏ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਉਖੇੜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਛੱੜਂ-ਦੁਰਕਾਂ - ਦੀ । “ਇਨ੍ਹਾਂ 
(ਬਾਗਾਂ) ਵਾਸਤੇ ਸਾਹੇ ਤਪ ਤਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਗੁਨ ਸਮਬਠੇ ਤਪ ਨੂੰ ਭਪਣਰੇ ਸੈਸਿਆਂ 

ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਸੈਗੀ ਬਨਾਇਆ ਹੈ, ਏਹ ਸਾਹੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਂਘ ਪਾਉਣਗੇ . ਭਾਬ ਦੁੱਘਰਂ 
ਕਬੂਲਣਗੇ । 'ਅ) ਇਨ੍ਹਾਂ (ਖਾਲ?) ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਤਪ ਤਪੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਹਿਤੂ ਹੈਨ 
ਤੇਪ ਜਾਤੇ ਨਾਲ ਤਪ ਰਹੇ ਹਨ । (ਵੌਰੀਆਂ ?) ਐਉਂ (ਦਗਾ) ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਂੜੇ ਨਾਲ਼; -ਏਚੇ 

੬੦੭੬4 ਰਾਹਾਂ ਵੀ 
ਅ) ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ । - “ਤੂਕ ਸੈਉਂ ਹੈ:-ਦੁਖੁ ਵਾਰ ਸੁਖ ਟੋਗੁ ਭਇਆ । _ 



ਮਰ ਹੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਰ। ____( ੫੮3) ___ਰਿਤੁ£(ਰਸੰਸ੨੭, 

ਕ੍ਰਾਨ ਆਦਿ ਕੀ ਖਾਈ। ਤੁਮਰੇ ਬੁਰੋ ਨ ਚਿਤਹਿ ਕਦਾਈ ॥ ੨੪॥ ਜੇ 
ਕੈਸੇ ਤੁਮ ਬੁਰਾ ਝਕਾਵੈਂ।ਨਹਿੰ ਦਰਗਾਹ ਠੌਰ ਹਮ ਪਾਵੈਂ।ਸਚ ਜਾਨੋ ਇਹੁ 
ਲਿਖੜੋ ਹਮਾਰੋ। ਤਜੋ ਅਬੈ ਸੈਗਾਮ ਅਖਾਰੋ॥ ੨੫ ॥ ਹਮਰੀ ਓਰ ਆਪ 
ਚਲਿ ਆਵਹੁ । ਹੁਇ ਹੈ ਮੇਲ ਸਦਾ ਹਰਖਾਵਹੁ/ਇਤ ਆਵਨ ਜੇ ਚਾਹਤਿ 
ਨਾਂਹੀ । ਮਨ ਭਾਵਤਿ ਬਿਚਰਹੁ ਜਗ ਮਾਂਹੀ ॥ ੨੬ ॥ ਏਕ ਬਾਰ ਤਜਿ 
ਦੁਰਗ ਲਰਾਈ । ਇਰ ਮਾਨਹੁੰ ਬਨਿ ਮੇਲ ਤਦਾਈ”। ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਕਹੋ 
“ਨ ਸਾਚ ਤੁਮਾਰੇ । ਕਰਹੁ ਅਨਤ, ਆਨ ਉਚਾਰੇ'॥॥੨੭॥ ਪੁਨ ਅਵ- 
ਰੈਗ ਢਿਗ ਲਿਖੜੋ ਪਠਾਯੋ। ਲਿਖਿ ਕਰਿ ਢੇਰ ਖੁਚਾਯੋ । ਭਲੋ 
ਵਕੀਲ ਲਵਾਇ' ਪ੍ਰਵਾਨਾ । ਸਭਿ ਗਿਰਪਤਿ ਕੀਨੇ ਇਕ ਬਾਨਾ॥ ੨੮॥ 
ਕਰਿ ਸਲਾਹ ਸਭਿ ਆਨ” ਪਵਾਈ । ਰਾਜਨਿ ਕੋ ਵੰਕੀਲ ਸਮੁਦਾਈ । ਜੈ 
ਇਨ ਪਿ ਨ੍ਰਿਪ ਭਏ ॥ ੨੯॥ ਸਭਿ 
ਦਿ 

<< ਬਰੋ ਕਰਨਿ ਗੌਂ ਸੂਚ ॥ ੩੦ ॥ ਜਹਿਂ ਸੰਤਗੂਰ 
ਬੈਠੇ ਤਹਿ ਆਏ। ਸਕਲ ਜੋਰਿ ਕਰ ਸੀਂਸ ਨਿਵਾਏ। ਬੈਂਠੈਂ ਠਿਕੱਟ ਕਹੇੜ 
ਨਿਜ ਕਾਜ। “ਸੁਨੀਅਹਿ ਗੁਰੂ ਗ਼ਰੀਬ ਨਿਵਾਂਜ! ॥੩੧॥ਪਰਵਾਨਾ ਲਿਖਿ 
ਸ਼ਾਹ ਪਠਾਯੋ। ਮੈ ਲੋਕਰਿ ਤਾਰ ੩ ਢਲਿ ਆਯੋ। ਹਕਰਤ ਚਿਤ ਕੋ 
ਹਿਤ ਕਰਿ ਕਹਜੋ ।ਮਿਲਿਬੋ ਗਵਰ ਕੇ ਸੈਗ ਚਹਜੋ ॥ ੩੨॥ ਉਡ ਮੁਚਿੰਮ 
ਕਰਿ ਅਟਕਜੋ ਸੋਇ । ਨਤ੍ ਆਵਤਿ ਬਿਝ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇ।“ਮੁੜ ਸੋਂ ਬਾੜੇ' 
ਕਰੈਂ ਲ਼ੁਬਾਨੀ । ਪਰਵਦਿਗਾਫ ਮਿਲਿ 7੧੦੮ "ਉਤ ਸਕਦਾ << 
ਤਰੀ ਤੁਮਾਰੀ । ਬਹੁ ਲੌਕਨਿ` ਬਲੀ ਬਰਾਢੂਰ 
ਰਨ ਪਰ। ਜਨ ਪਲ ਹ ਆਪ ਜਰੇਰ ਅ# ਕਾਰ ਅਰ 
੯ਰੂਸੀਂ ਕਰਦੇ ਟਰ ਹੋ ਝੋ ਤੁਹਾਡ ਮੂੰਹ ਦੋਂ ਕਹਿੰਏ ਹਨ । “ਲਿਜਾਇਆ। ੫ਨਾਂਓ। ਦਾਨ ੬ 
ਦੂਤ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦ ਵੂੰਤ ਨੰ (ਨਾਲ ਲੈਕੇ। "ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁਥਾਲੀ ਗਠਨ ਨ ਅਗ ਘਾ 
ਸ਼ਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛਿ ਗੁਰ੍ਹ ਜੀ) ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਆਕੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗਲਾਂ ਕਰਨ 
ਅਲ ਲਓ) ਮਲ ਪਲਧ ਜਬ ਨ  ਬਗ ਹ ਧਭਭ) 
ਖ਼ਿਲਲ ਈ (ਨੈਂ) ਜੀ ਹੈ, ਪਰਬਰਫਗਾਰ (ਦੀ ਸਉ । 



__ਊ ੧੪ ਪ੍ਤਾ੫ ਸੂਰਜ । ( ੫੮੪8) ਰਿਤੁ ੬। 
ਰਾਵ ਘਨੌਰੇ। ਕਰਤਿ ਆਪ ਕੋ ਸੁਜਸੁ ਬਡੋਰ। ਸੁਨ ਸੰਨ ਅਥ; 
ਨ= ਉਰ ਨ 

। ਹਰਫ ਜੁ ਥੋਰੇ ਲੀਜਹਿ ਚੀਨਿ । ਅਹਿਦ ਕਰੇ ਬਿਚ ਵਿਯੋ 
ਖ਼ੁਦਾਇ । ਸਪਬ ਮੁਹੈਮਦ ਕੀ ਤਿਨ ਖਾਇ ॥੩੬॥ ਜਿਮ ਰਾਵਰ ਕੋ 

_ਪਤਿਆਵੈ। ਤਿਮ ਤੁਮ ਚਲਹੁ ਨ ਕੋ. ਅਟਕਾਵੈ। ਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਕੌ 
'ਐਸੈ। ਅਪਰ ਬੁਰੋ' ਕਰਿ ਸਕੈਂ ਸੁ ਕੈਸੇ ? ॥੩੭ ॥ ਗਿਰਪਤਿ ਸਗਰੇ ਕਰਿ 
ਕਰਿ ਆਨ । ਪਠੇ ਆਪ ਕੇ ਛਿਗ ਪਰਧਾਨ । ਠਾਕਰ ਧੇਨਹ ਧਰਮ ਬਿਚ 
ਦੀਨੇ । ਤਜਹੁ ਜੋਗ ਅਬਿ ਆਛ ਸੁ ਚੀਨੋ” ॥੩੮॥ ਪੁਨ ਪੰਮਾ ਬੋਲ3 ਕਰ 
ਜੋਰਿ। “ਸਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਸਭਿ ਨੰਮ੍ਰੀ ਤੁਮ ਓਰ । ਨਹਿ ਪੂਰਬ ਕੀ ਬਾਤ ਬਿਚਾਰੋ। 
ਕਾਜ ਅਚਾਨਕ ਕਰਯੋ ਬਿਗਾਰੋ॥੩੯॥ਕਿਸ ਰਾਂਜੇਂ ਕੋ ਮਤਿ ਇਮ ਨਾਂਹੀ'। 
ਪਰੇ ਲੂਟੇਰੇ ਬੈਲਨਿ ਮਾਂਹੀ । ਕਰਿ ਸਾਬਤ ਸਭਿ ਹੀ ਗਹਿ ਲੀਨੇ । ਮਾਰਨ 
ਕਰੇ ਕੈਦ ਬਹੁ ਕੀਨੇ ॥ ੪੦॥ ਪਰਯੋ ਸਭਿਨਿ ਮਹਿ ਅਬਿ ਡਰ ਭਾਰੀ । 
ਨਹਿੰ ਕੋ ਹੇਗੰਹੇ ਓਰ ਤੁਹਾਰੀ । ਏਕਬਾਰ ਤਜਿ ਦੁਰਗ ਸਿਧਾਰਹ । ਪਨ 
ਬਿਚਰਹੁ ਜਹਿਂ ਇੱਛਾ ਧਾਰਹੁ” ॥ ੪੧ ॥ ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਦੂਤਨ ਬਚ ਕਹੈ । 
ਜਿਮ ਕੰਚਨ ਘਟ ਮਹਿ ਬਿਖ ਅਹੇ"। ਕਹੀ ਲਾਪਚਾਰੀ' ਸਭਿ ਬਾਤ । 
ਗੁਰ ਕੇ ਉਰ ਸੰਗਰੀ ਇੱਖਜਾਤ ॥੪੨॥ ਇਤਿ11 ਰੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬ 
ਖਸ਼ਣਮ ਰੁਤੇ “ਵਕੀਲ ਆਮਦਨ! ਪੂਮੈਗ ਬਰਨ? ਨਾਮ ਸਪਤ ਇੰਸਤੀ ਅੱਸੂ ॥੨੭॥ . 

੨੮, । ਅਨੰਦਪੁਰ ਤਜਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ । ਬਿਦਾਵਾ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਸੁਨਿ ਸਭਿ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਜੋ “ਇਹ ਦਰੋਗ਼” ਕੀ ਬਾਤ । ਬਚ- 
ਕੜਾ ਤੁਮ ਕੇਰਤਿ ਹੋ ਰਾਜ ਤੋਜ ਹੁਇ ਘਾਤ ॥੧॥ ਚੌਪਈ।। ਜਿਮ ਆਗੇ 
ਸਭਿ ਕੀਨਸਿ ਆਨ , ਬਹੁਰ ਬਿਨਾਸ਼ਜੋ ਧਰਮ ਇਮਾਨ । ਨਿਜ ਤੇ ਪ੍ਰਥਕ 
ਬਨਾਇ ਲੁਟੇਰੇ । ਨਰਕ ਸਹੈਰਯੋ ਕਸ਼ਟ ਬਡੇਰੇ॥੨॥ ਇਮਹੀ ਰਾਜ ਤੇਜ 
ਤੁਮ ਹਾਟ ਜਗਤੇ ਸਵਾ ਉਠਹਿ ਇਕਬਾਰੋ।ਇਮਕਹਿ ਤੂਸ਼ਨ ਭਏ ਗਸਾ- 
ਈਹਾਰੇ ਕਹਿ ਵਕੀਲ 'ਸਮੁਦਾਈ॥੩॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਵਿਗ 'ਸੁਧਿ ਤਬਿ ਗਈ। 

` ਦੂੜਨਿ ਕਹੀ ਸੁਅਨਬਨ ਭਈ । ਨਹਿ ਮਾਨਹਿ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਬਿਸ ਕੀ। 
ਡਿਨ ਸੋਂ ਬੋਲਹਿੰਬਾਨੀ ਰਿਸਕੀ॥੪॥ਸੁਨਿਕੈ ਅਪਨੋਨਿਕਟ ਹਕਾਂਚੈਸਗ- 
ਲੇ ਮਾਤਾ ਪਾਸ ਪਧਾਹੇਕਹਿਵਤ' ਸ਼ਾਹੁ ਗਿਰੇਸ਼ਨਿ ਕੇਰੀ।ਸਰਬ ਵਕੀਲਨਿ 
_₹ਇਹ ਸਲਾਹਨਹੀਂ ਸੰ। ੧ੌਜਵੇਂ ਸਨ ਵੁ ਘੜੇ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਵੇ । “ਕਥਨ ਮਤੁ 
ਚਪਲੋਸੀ ਦੀ ਗਠ । “ਜੂਠ । ੯ਆਐੀ ਹੋਈ. ਰਸਨ, ਨਹਾ । 



_$ ੨੩ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੂਰਜ।_____( ੫੮੩੫) ਵਿਤੁ ੬ । ਅੰ ੨੮. 
#ਥੀ ਵੇਰੀ॥੫॥“ਸੁਨਹੁਮਾਤ ਪਰਤੀਤ ਕਰੀਜੈ। ਸਭਿਕੀ ਕਹੀ ਸਾਚ ਲਖ 
ਲੀਜੈਸਤਿਗੁਰ ਨੌਹਿੰ ਮਾਨਹਿੰ,ਕਹਿ ਰਹੇ । ਪ੍ਰਥਮ ਬਾਰਤਾ ਪਰ ਰਿਸ ਲਹੇ 
॥੬॥ਸਰਬ ਲੁਟੇਰੇ ਕੈਦ ਪਰੇ ਹੈ' । ਦੋਡ ਸਾਸਨਾ ਦੇਨਿ ਕਰੇ ਹੈਂ। ਅਥਿਕਰ 
ਜੋਵਿ੍ਖ਼ਤਾ ਬਖਸ਼ਾਵੈਂ।ਤਊ ਨਹੀ' ਮਨ ਮਹਿ ਕੁਛ ਲਯਾਵੈਂ9॥੭॥ਸੁਨਿਕਰਿ 
ਮਾਤਾ ਉਰ ਬਿਰਮਾਈ ।-ਏਤੀ ਸਪਥ ਸਾਚ ਇਨ ਖਾਈ-। ਸਕਲ ਇੰਘ 
ਅਰੂ ਮਾਤਾ ਮਿਲੋਂ। ਨਿਕਸਨਿ ਪੁਰਿ ਤੋ ਮਾਨਜੋ ਭਲੋ॥੮॥ “ਜਜੋ' ਕ?' ਕਹਿ 
ਕਰਿ ਗੁਰੂ ਨਿਕਾਰੋ। ਤਬਿ ਮਿਟ ਹੈ ਇਹ ਜੈਗ ਅਖਾਰੋ।ਆਨਿ ਗੁਰੂ ਢਿਗ 
ਕਰਜੋ ਜਵਾਬ ।/ਮਹਾਰਾਜ ! ਅਬਿ ਤਜਹੁ ਸ਼ਿਤਾਬ ॥੯॥ ਛੁਧਾ ਕਸ਼ਟ ਹਮ 
ਬਹੁਤ ਸਹਾਰਜੋ । ਹੁਇ ਲਚਾਰ ਤੁਮ ਪਾਸ ਉਚਾਰਜੋ। ਨਿਕਸੇ ਚਹੈ' ਪ੍ਰਾਨ 
ਛੁਧਿਆਰੇ । ਕਿਮ ਹਮ ਰਾਖਹਿੰ ਧੀਰਜ ਧਾਰੇ॥੧੦॥ ਇਤਨੇ ਮਹਿੰ ਮਾਤਾ 
ਚਲਿ ਆਈ।ਬੈਠਿ ਨਿਕਟ ਸੁਤਕੋ ਸਮੁਝਾਈ । “ਕਯੋਂ ਅਥਿ ਚਾਹਤਿ ਸਭਿ 
ਕੋ ਮਾਰਯੋ। ਸਿੱਖਨਿ ਤੁਮਰਾ ਕਹਾਂ ਬਿਗਾਰਯੋ ॥₹੧॥ ਮਰੇ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਲਰਿ 
ਲਰਿ ਆ? । ਬਚੇ, ਅੱਨ ਬਿਨ ਮਰਿਬੇ ਲਾਗੇ । ਹੋਲਾ ਪਰੈ ਕਤਲ ਹੁਇ 
ਜੈ ਹੈਂ । ਕੋ ਲਾਖਹੁ ਲਸ਼ਕਰ ਅਣਕੈ ਹੈ ॥ ੧੨ ॥ ਸ਼ਾਹੁ ਗਿਰੇਸ਼੍ਰ ਭਾਖਤਿ 
ਸਾਰੇ। ਕਿਮ ਇਹ ਕੂਰ ਬਨਹਿੰ; ਧ੍ਰਮ ਹਾਰੇ" । ਜੇ ਨਹਿੰ ਮਾਨਹੁੰਗੇ ਇਹ 
ਬਾਤ । ਤਜਹਿ ਸਾਬ ਤੁਮਰੋ ਬੱਖਯਾਤ ॥ ੧੩ ॥ ਘਰ ਕੋ ਭੀ ਸਗਰੇਂ ਤਜਿ 
ਜਾਵੈਂ । ਜਿਤ ਕਿਤ ਹ੍ਰੈ ਕਰਿ ਪ੍ਰਾਨ ਬਚਾਵੈਂ । ਪੁਨ ਏਕਲ ਰਹਿ ਕਰਹਹੁ 
ਕਹਾਂ । ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੋ ਪ੍ਰਾਨਨ ਪ੍ਰਿਯ ਮਹਾਂ'॥੧੪॥ਸੁਨਿ ਸਿੰਘਨ ਤੇ ਅਰੁ 
ਬਚ ਮਾਤਹਿ।ਰਿਸ ਕਰਿ ਕਹਿਤ ਭਏ ਬਿੱਖਯਾਤਹਿ । “ਜੋ ਅਬਿ ਨਿਕਸਹਿ 
ਬਚਹਿਸੁ ਨਾਈ”। ਹਮਰੋ ਦੋਸ਼ ਲਖਹੁ ਨਹਿ ਕਾਈ ॥ ੧੫ ॥ ਪਸਰਹਿ 
ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸੈਗ ।-ਹਤੇ ਗਏ ਸਗਰੇ ਬਿਚ ਜੈਗ-। ਸੁਨਿ ਕਰਿ 
ਬਿਸਸੈ ਬਹੁਰ ਬਿਚਾਰਹਿ -ਅਸਮੰਜਸ ਕਯੋਂ ਭਈ-ਉਜ਼ਾਰ/ਹੋਂ ॥ ੧੬ ॥ 
=ਕਕੋਂ ਨ ਭਏ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਰੇ । ਜੇ ਸੈਗੀ ਸਦ ਰੰਹਿਬੇਹਾਰੇ-। ਯਾਂਤੇ 
ਲਿਖਿ ਲਿਖਿ ਸਕਲ ਬਿਦਾਵਾ। ਚਲੋ ਜਾਹੁ ਜਿਤ ਜਿਹ ਮਨ ਭਾਵਾ ॥੧੭॥ 
ਜੇ ਹੋਵਹੁ ਹਮਰੇ ਅਨੁਸਾਰੀ।ਤੋਂ ਚਿਤ ਚਾਹ ਕਰੈਂ ਰਖਵਾਰੀ" । ਖੜਗ ਕੇਤੁ 
ਪ੍ਰਭ ਬਨਹਿ ਸਹਾਇ । ਰਿਪੁ ਤੇ ਦੇ ਕਰਿ ਹਾਬ ਬਚਾਇ ॥ ੧੮ ॥ਦੋਨਹੁਂ 
'ਕਿਵੇ' ਬੂਠੇ ਹੋਕੇ (ਸਾਰੇ ਹੀ) ਧਰਮ ਹਾਂਰ ਜਾਣਗੇ । “ਬਦੇਗਾ ਨਹੀਂ । ਉਲਟੀ ਗਲ 
ਕਿਉਂ ਹੋ ਫਈੀ । $ਦਿਲੋਂ ਚਾਗ਼ੜੇ ਥਾਘੀ ਲਗੇ । 



/ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ ( ੫੮੪੬2) ਰਿਤੁ ੬ । ਐਸੂ ਕੇਦ, 

ਬਾਤਨ ਮਹਿਂ ਜਿਮ ਭਾਵੈ । ਸੋ ਕਰਿ ਚਲੋ;ਨ ਕੋ ਅਟਕਾਵੈ” । ਮਾਤਾ ਕੀਝ 
ਰਿਸ ਲਖਿ ਕਰਿ ਸਹੀ । ਬਿਨ ਸਨੇਹ ਬਾਨੀ ਗੁਰ ਕਹੀ ॥ ੧੯ ॥ ਭਈ 

ਵਕੀਲ ਸਭਿਨਿ ਸਨ ਕਹਜੋ । “ਸਤਿਗੁਰ ਰਣ ਕੌ ਹਠ ਧਰਿ ਰਹ3॥੨੨॥ 
ਤਊ ਬਾਤ ਇਕ ਬਿਧਿ ਬਨਿ ਆਵੈ । ਮਾਤਾ ਕੋ ਹਮ ਪੁਨ ਸਮੁਝਾਵੈਂ । 
ਬਿਨਤੀਕਰੈਂ ਗਿਰੀਸ਼ੁਨਿ ਦਿਸ਼ ਤੇ।ਦੇਹਿਂ ਭਰੋਸਾ ਬਿਧਜਿਸ ਕਿਸਤੇ॥੨੩॥ 
ਸੋ ਅਪਨੇ ਸੁਤ ਕੋ ਸਮੁਝਾਵੈ । ਜਜੋਂ ਕਯੋਂ ਕਰਿ ਨਿਕਸਨਿ ਮਨਵਾਵੈ । ਜੇ 
ਜਨਨੀ ਕੋ ਕਹਯੋ ਨ ਮਾਨੈ । ਤਉ ਇਮ ਹੋਇ ਬਾਤ; ਹਮ ਜਾਨੰ' ॥੨੪॥ 
ਪੌਤ੍ਰੋ ਆਦਿਕ ਗੁਰ ਪਰਿਵਾਗ ਨਿਕਰਹਿ ਵਹਿਰ ਬਿਨ ਅਨੁ ਸਾਰਿ'।ਇਸ 
ਬਿਧਿ ਕੇਂਦ ਪਰੈ ਗੁਰ ਘਰ ਮਹਿੰ । ਹੋਇ ਇਕਾਕੀ ਸਮੜੈਂ' ਉਰ ਮਹਿੰ॥੨੫॥ ` 
ਬਹੁਰ ਆਪ ਭੀ ਨਿਕਰਨ ਕਰੈਂ । ਠਹਿਰਹਿ ਨਹੀ' ਜੈਗ ਪਰਹਰੈਂ। ਭੀਮ 
ਚੋਦ ਖ੍ਰਾਜਾ ਮਰਦੂਦ । ਕਹਯੋ ਵਕੀਲਨਿ ਜੋ ਮਉਜੂਦ” / ੨੬ ॥ “ਇਹ 
ਨੀਕੀ ਤੁਮ ਨੀਤਿ ਬਿਚਾਰੀ । ਕਰਹੁ ਜਤਨ ਇਸ ਕੌ ਮਤਿ ਭਾਰੀ”। 
ਕਹਿਲੂਰੀ ਕਹਿ “ਲਿਹੁ ਮਮ ਨਾਮੂਕਰਹੁ ਮਾਤ ਕੇ ਚਰਣ ਪ੍ਰਣਾਮੂ॥੨੭॥ 
ਜਿਮ ਹਮ ਧਰਮ ਕਰੋਂ, ਕਹਿ ਦੀਜੈ।ਏਕ ਬਾਰ ਪੁਰਿ ਤੜਾਗਨ ਕੀਜੈ।ਧਨ 
ਆਦਿਕ ਸਾਮੱਗ੍ੀ ਭਾਰੀ । ਲੀਜਹਿ ਅਪਨੀ ਸਰਬ ਭਾਰੀ ॥ ੨੮ ॥ ਮੈਂ 
ਹਇ ਚਲਿਹੋਂ ਸੈਗ ਤੁਮਾਰੇਦੇਉ' ਲੈਘਾਇ ਬਿੰਦ ਦਲ ਸਾਰੇ । ਪੁਨ ਗਮ- 
ਨਹ ਚਿਤ ਚਾਹਤਿ ਜਹਾਂ। ਲਸ਼ਕਰ ਪਰੇ ਮੋਹਿ ਦੁਖ ਮਹਾਂ ੨੯ ॥ ਦੇਸ਼ 
ਗਿਰਨਿ ਕੌ ਭਯੋ ਬਿਨਾਸ਼ੀ। ਉਜਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਕਹਾਂ ਕ੍ਰਿਖ ਰਾਸੀਯਾਂ ਤ ਚਹੋਂ 

ਭਾਵ, ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ । “ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮਉਜੂਦ ਸਨ । (ਸ਼ਾਹੀ) ਲਸ਼- 
ਕਰ ਆ ਪਏ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁਖ ਹੇ । ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਹੀ । %€ਕੀ” ਪਾਠ 
ਖ੧੧੨ ₹ੇ ਲਿਉ ਨੁਸੈਂਦ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਪ੍ਰੰਤ ੧੬੧.ਤੇ ਮਗਰਲੇ ਨੁਸਖਿਆਂ 

ਢਿਜ਼ ਪਾਠ “ਡੀ! ਦੇ ਖਣ ਵਿਚ ਆਯਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਛਕਹਿਲੀ ਏਂ ਢਲ ਹੈ। 



_ ੮੦ ਪ੍ਤਘ ਮੂਰਜ।____ (੫੮੪੭) ____ਟੂ੩੬।ਅੰਸੂਕ੮, 

ਜੁ ਮਿਟੈ ਬਥੇਰਾ । ਮਾਨਹ ਬਿਠੈ ਸਹਿਤ ਬਚ ਮੇਰਾ ॥ ੩੦॥ ਉਤ ਹਜ਼ਰਤ 
ਬਹੁ ਲਿਖੇ ਪਠਾਏ । ਹਿਤ ਕਰਿ ਮਿਲਿਬੇ ਹੋੜ ਬੁਲਾਏ! । ਇੱਤਯਾਦਿਕ 
ਦੂਤਨਿ ਸਨ ਕਹਿਕੈਪਪਠੇ ਮਾਤ ਢਿਗ“ਨਿਕਸਹਿੰ ਚਹਿਕੈ”॥੩੧॥ ਪ੍ਰਥਮ 
ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਗੁਰ ਢਿਗ ਆਏ । ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏਬੈਠਿ ਗਏ 
ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਖਾਨਾ । “ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਜਾਨ ਮਹਾਨ ! ॥੩੨॥ ਉਮਰਾਵਨ 
ਅਰੁ ਗਿਰਪਤਿ ਸਾਰੇ । ਸਭਿ ਇਕ ਥਲ ਮਿਲਿ ਇਕ ਮਤ ਧਾਰੋਹਜ਼ਰਤ 
ਲਿਖਿ ਤਾਕੀਦ ਪਠਾਈ । ਬੋਲਨ ਆਪ ਸਾਥ ਲਲਚਾਈ ॥੩੩॥ ਬਿਬਿਧਿ 
ਬਿਧਿਨਿ ਕੇ ਗੁਨਿ ਸੁਨ ਥਾਰੇ'1-ਆਵਹਿ ਆਪ ਕਿ ਲੋਹਿੰ ਹਕਾਰੇ-।ਸ਼ਾਹ 
ਆਪ ਜੈ ਚਾਹਤਿ ਐਸੇ । ਬਿੱਧ੍ਰ ਅਪਰ ਕਰੈ ਕੋ ਕੈਸੇ ॥੩੪॥ ਤਜਹੁ ਜੈਗ 
ਕੀ ਬਾਬ ਨ ਨੀਕੀ । ਜਿਸ ਮਹਿੰ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋਇ ਸਭਿ ਹੀ ਕੀ । ਏਕ ਬਾਰ 
ਤਜਿ ਦੁਰਗ ਸਿਧਾਰਹੁ । ਪੁਨ ਜਹਿੰ ਇੱਛਾ ਤਹਾਂ ਬਿਹਾਰਹੁ%੩੫॥ ਕਹੀ 
ਨ ਤਿਨਕੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਂਨੀ/ਤੁਮ ਸਭਿ ਝੂਠ ਕਹਤਿ ਹੋ ਬਾਨੀ । ਜੋ ਨਿਤ 
ਜਾ ਕਰਹਿ ਪਖਾਨ । ਤਿਨ ਕੀ ਬੁੱਧਿ ਪਖਾਨ ਸਮਾਨ ॥੩੬॥ ਅਰ ਅਵ- 
ਕੋ ਕਹਾਂ ਬਿਸਾਸੂ । ਰਾਜ ਹੇਤ ਕਰਿ ਪਿਤਾ ਬਿਨਾਸੂ । ਬਡਾ ਕ੍ਰਾਤ ਜੋ 

ਦਾਰਸ਼ਕੋਹ । ਸਤਿਸੈਗੀ ਤਿਹ ਸੱ ਕਰਿ ਧ੍ਰੋਹ ॥ ੩੭ ॥ ਮਾਰਿ ਵਿਯੋਂ ਨਹਿ 
ਬਿਲਮ ਲਗਾਈ।ਤਿਮ ਹੀ ਅਪਰ ਹਤੇ ਜੁਗ ਭਾਈ । ਸੋ ਅਬਿ ਕਹਾਂ ਅਹਦ 
ਕੋ ਜਾਨਹਿਦੌਲਤ ਹੀ ਖ਼ੁਦਾਇ ਕਰਿ ਮਾਨੈ? ॥੩੮॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਸਤਿ- 
ਗੁਰੂ ਸੁਨਾਈ । ਪੁਨ ਉਠਿ ਗਏ ਜਹਾਂ ਬਿਰ ਮਾਈ” । ਭੇਦ ਦੇਡ ਸੋ ਬਾਕ 
ਮਿਲਾਵੈਂ? । ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਤੇ ਮਾਤਹਿਂ ਸਮੁਝਾਵੈਂ ॥ ੩੯ ॥ “ਸੁਨਹੁ ਮਾਤ ! 
ਬਾਤਹਿ ਬਿੱਖਯਾਤ/ਨ੍ਰਿਪ ਉਮਰਾਵ ਸਪਬ ਸਭਿ ਖਾਤਿ।ਜਿਮ ਮਨ ਮਾਨਹਿ 
ਧਰਮ ਕਰਾਵਹੁ । ਤਿਨ ਪਰ ਨਿਜ ਬਿੱਸ੍ਹਾਸ ਟਿਕਾਵਹੁ ॥ ੪੦ ॥ ਨਿਕ- 
ਸਹੁ ਵਹਿਰ ਨ ਕਰਹੁ ਅੰਢੋਸ਼ਾ । ਲੋਹ ਬਚਾਇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਅਸ਼ੇਸ਼ਾ । ਥਿਰੋ 
ਕੌਨ ਕਾਰਜ ਸਰ ਜਾਇ । ਜੇ ਨਿਕਸਹੁ ਕ੍ਯਾ ਹੁਇ ਬਿਗਰਾਇ ॥ ੪੧ 
॥ ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਸੈਗਤਿ ਹੈ ਗੁਰ ਕੇਰੀ । ਜਹਿੰ ਬੈਠਹੁ ਤਹਿ ਆਇ ਘਨੌਰੀ। 
ਨਗਰ ਬੁਮਾਰਾ ਰਹੈ ਸਦਾਇ।ਅਬਿ ਨਿਕਸਹੁ ਦਿਹੁ ਰਾਰ ਮਿਟਾਇ ॥੪੨॥ 

ਅਪ ਜੀ ਦੇ । ਦਵਿਰੋ । ੧(ਵਕੀਲ) ਗਏ ਮਾਈ ਜੀ ਪਾਸ਼ । ਅਰਥਾਤ ਭੇਦ ਵੰਡ ਦੋਹਾਂ 
ਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਬਾਉਣ ਲੱਗੇ । ਭੇਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 
ਘਰ ਵਿਚ ਪਾਟਕ ਪੇ ਜਾਵੇ, ਦੈਡ ਤੋਂ ਭਾਵ ? ਕਿ ਭੈ ਦਿਆਕੇ ਤਰਾਇਆ ਜਾਵੇ । 



ਕਿ ੮੪੮) __ ਰਸ 
2 ਜ੪ਅ । 

੪ ਰਖਮੋ ਬਖੇਗਾ । ਵੀ ਜੀ 4 
ਲਹ ਲਤ ਸੁਤ ਕੋ ਸਮੁਬਾਓ । ਜਿਮ ਮਾਨਹਿ ਭਿਮ ਹੀ ਮਨਵਾਓ। 
ਨਹੀ ਜਰਾ ਚੀਜ ਅਹੈ ਸਭਾਵ ਬਿਸਾਲ ਕਰੇਰੇ" ॥ ੪੪ ॥ ਤੋਂ 

ਤੁਮ ਕਰੋਪੰਥ ਦੇਸ਼ ਜੈਗਲ ਕੇ ਪਗੋਪੀਛੇ ਆਪ 
ਆ ਹੀ ਸੈਗ ਮਿਲੈ ਹੈਂ ॥ ੪੫ ॥ ਵਧਜੋ ਬਖੇਰਾ ਇਮ 
ਹੁਂਇ ਥੋਗ । ਜੇ ਨਹਿ ਮਾਨਹੁ ਰਣ ਹੁਇ ਘੋਰਾ! । ਇਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਕੋ 
ਸਮੁਬਾਯੋ। ਜਜੋਂ ਕਕੋਂ ਨਿਕਸਨਿ ਕੋ ਠਾਹਰਾਯੋ ॥੪੬॥ ਕਹਜੇ ਮਾਤ ਤਬਿ 
€ਤੁਮ ਅਬਿ ਜਾਵਹੁਧਰਮ ਇਮਾਨ ਦੁਹਨਿ ਤੋ ਲਯਾਵਹੁਮੈਂ' ਸੁਤ ਕੋ ਸਮੁ- 
ਬਾਇ ਦਿਖਾਵਉਂ' । ਦੇਖਤਿ ਰਿਦੇ ਪਤੀਤ ਉਪਾਵਉ' ॥੪੭॥ ਠਾਕੁਰ ਥੈਂਨੁ 
ਬਿੱਪੂ ਲੈ ਆਵੈ । ਕਰੇ ਸਪਬ ਗਿਰਪਤੀ ਪਠਾਵੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਦਿਸ਼ ਤੇਂ ਸੱਯਦ 
ਆਵੈ। ਆਨ ਸਮੇਤ ਕਰਾਨ ਉਠਾਵੈ! ॥ ੪੮ ॥ “ਆਛੀ ਬਾਤ ਮਾਤ ਹਮ 
ਜਾਇ। ਜਿਮ ਤੁਮ ਉਚਰਹੁ ਤਿਮ ਲੇ ਆਇੰ। ਕਹਿ ਕਰਿ ਦੂਤ ਵਹਿਰ ਕੋ 
ਗਏ । ਨ੍ਿਪਨਿ” ਪ੍ਸੈਗ ਸੁਨਾਵਤਿ ਭਏ ॥ ੪੯ ॥ ਇਤਿ ਨਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ 
ਗ੍ਰਿੰ ਥੇ ਖਸ਼ਟਮ ਰੁਤੇ (ਵਕੀਲ? ਪੂਮੰਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟ ਬਿੰਸਤੀ ਸੰੂੰ॥ ੨੮॥ 

੨੯. [ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਨਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਨ ਹਿਤ ਕਹਿਣਾ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਸ਼ੀ ਗੁਜਰੀ ਕੇ ਸੈਗ ਮਿਲਿ ਛੁਧਤਿ ਸਿੰਘ ਸਮੁਦਾਇ। ਕਰਿ ਮਸ- 
ਲਤ ਆਵਤਿ ਭਏ ਜਹਿੰ ਬੈਠੇ ਗੁਰਰਾਂਇ॥੧॥ਰੌਪਈਮਪੂਰਬ ਸਿੱਖਨਿ ਬਿਨੈ 
ਬਖਾਨੀ/ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਜੈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਮਹਾਨੀ/ਅਪਨੋ ਜਾਨਿ ਪ੍ਰਾਨ ਦਿਹੁ ਦਾਨਾ। 
ਮਤੋਂ ਜੈਗ ਕੋ ਕਰੀਅਹਿ ਹਾਨਾ ॥ ੨॥ ਦਾਈਆ ਬਹੁਰ ਖਾਲਸੇ ਕੇਰਾ । 
ਲਰਹਿ ਸਮਾਜ ਬਟੋਰਿ ਬਡੋਰਾ । ਜੈਗਲ ਚਲਹੁ ਮਵਾਸੀ ਮਹਾਂ । ਪਹੁੰਚ ਨ 
ਸਕੈ ਤੁਰਕ ਦਲ ਜਹਾਂ ॥ ੩॥ ਇਹਾਂ ਦੁਰਗ ਮਹਿ ਨਿਬਰਯੋ ਸਰਬ। ਅੰਨ 
ਨ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਖਰਚੇ ਦਰਬ । ਅਪਰ ਸਮੱਗ੍ਰੀ ਕਿਮ ਕਰ ਆਵੇ। ਬਿਤਜੋ ਸਮੇਂ 
ਬਹੁ ਜੈਗ ਮਚਾਵੈਂ ॥੪॥ ਨਿਕਸੇ ਹੁਇ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਕੱਲਯਾਨ । ਹੋਹਿ ਸਰਬ 
ਕੁਛ, ਬਚੇਹਿੰ ਜਿ ਪ੍ਰਾਨ । ਛੁਧਾ ਕਸ਼ਟ ਤੋ ਜੇ ਮਰਿ ਗਏ । ਪੁਨ ਕੋ ਲਰਹਿ 
ਖਾਕ ਹਮ ਭਏ ॥੫॥ ਦੇਖਹੁ ਸਿੱਖਨਿ ਕੋ ਹਿਤ ਕੱਰਿਕੈਘਾਲੀ ਘਾਲ'ਖੇਦ 
ਬਹੁ ਭਰਿਕੈਂ । ਅਬਹਿ ਬਿਦੋ'ਵਾ ਨਾਂਹਿ ਲਿਖਾਵੋ । ਖਾਰਜ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਨ 

ਜੇ ਆਪ ਜੂ ਕਰੇ ਰਿ ਨੰ 



ਮੰ ਗਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਭਜ । ( ੫੮੪੯ ) ਦੂਤ ੬ ਅੰ ੨੯ 
ਕਰਾਵੋ ॥੬॥ ਛੁਧਾਂ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਲਿਖਿ ਕਰਿ ਦੈਂਗੇ। ਪ੍ਰਾਨ ਬਚਾਵਨਿ ਹੋਤ 

ਮਰਨ ਲਗਜੋ ਨਰ ਕਾ ਨਹਿੰ ਕਰੈਜੀਵਨ ਹੈਤੁ ਸਰਬ ਪਰਹਹੈ॥ 
੭॥ ਅਪਨਿ ਪੰਥ ਕੋ ਬਨਹੁ ਸਹਾਇ। ਲੋਹੁ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਨ ਬਚਾਇ”। 
ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਦੀਨ ਬੈਨ ਗੁਰ ਬੋਲੇ । ਧੀਰਜ ਧਰਹੁ,ਨਹੀਂ ਮਨ ਡੋਲੋ॥੮॥ 
ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਸੁਖ ਹੂੰ ਕੋ ਚਾਹੋ । ਨਹਿੰ ਜਾਨਹੁ; ਇਹ ਛਲੀ ਮਹਾਂ ਹੈ"। 
ਗੁਜਰਹਿ ਬੁਰਾ ਤਮਾਰੇ ਸਿਰ ਪਗਚਹੌਂਬਚਾਵਨਿ ਤਿਸਤੇ ਹਿਤ ਧਰਿ॥੯॥ 

ਕਾਲ ਇਮ ਔਰ ਬਿਤਾਂਵੋ । ਪੁਨ ਮਨ ਭਾਂਵਤਿ ਭੋਜਨ ਖਾਵੋ। 
ਬਾਸੁਰਬੀਸ ਕਿ ਬਸਹੁਉਨੀਸਕੈ ਅਠਾਰਸਿਮਰਹੁਜਗਦੀਸ਼ਮ੧੦॥ ਕਿਧੋਂ 
ਸਪਤ ਦਸ ਖੋੜਸ ਰਹੋ । ਕੈ ਦਸ ਪੰਚ ਥਿਰਹ ਸੁਖ ਲਹੋ । ਇਤਨੇ ਦਿਨ 

ਦੋਨਹੁੰ ਲੋਕ । ਕਰਹੁ ਸੁਧਾਰਨ ਮੇਟਹੁ ਸ਼ੋਕ॥੧੧॥ਪੁਨ ਸਿਖ ਕਹੈਂ 
“ਸੁਨਹੁ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ! ਅਬਿ ਤੌਂ ਨਿਕਸਨ ਬਨਹਿ ਜ਼ਰੂਰੇ । ਏਕ ਦਿਵਸ ਭੀ 
ਬਸਯੋ ਨ ਜਾਈ । ਨਿਕਸਨ ਕੋ ਢਾਹਤਿ ਸਮੁਦਾਈ॥੧੨॥ ਬਯਾਕੁਲ ਭਏ 
ਛੁਧਿਤਿ ਧ੍ਰਿਤ ਹਾਰ॥ਸ਼ੱਤਨਿ ਸਨ ਲਰਿ ਕਿਯੋ ਅਖਾਰਾ। ਹਾਰਿ ਪਰੇ ਮੂਰਖ 
ਵਖ ਮਾਗਿਯਾਂਤੇ ਕਰਿਹੈਂ ਸਪਥ ਉਦਾਰ ॥੧੩॥ ਅਬਿ ਨਿਕਸਨ ਹੀ ਤਮ 
ਕੋ ਬਨੈਂ।ਜਿਸ ਤੇ ਰਹੈਂਪ੍ਰਾਨ ਕੇ ਸਨੈਂਮਪੁਨ ਗੁਰ ਕਹਯੋਂਪੰਚ ਦਸ਼ ਦਜੋਸਾਂ। 
ਜੇ ਨਹਿ ਰਹਿਤੇ ਧਾਰਿ ਭਰੋਸਾ॥੧੪॥ ਚੌਦਹਿ, ਤੇਰਾ, ਦ੍ਰਾਦਸ਼ ਰਹੋ । ਪੁਨ 
ਮਨ ਭਾਵਤਿ ਸੁਖ ਸਭਿ ਲਹੋਇਕਾਦਸ਼,ਦਸ਼,ਨੌ, ਅਸ਼ਟ ਬਸੀਜੈ । ਰਿਪੁ 
ਹਟ ਜਾਹਿ ਇਹਾਂ ਸੁਖ ਲੀਜੈ॥੧੫॥ਜੇ ਓਰਕ ਹੀ ਕਰਹੁ ਪਿਆਰੇ ! ਸਪਤ 
ਦਿਵਸ ਲਿਹੁ ਧੀਰਜ ਧਾਰੇ । ਅਬਿ ਨਿਕਸੇ ਹੁਇ ਗਜ਼ਬ ਗੁਜ਼ਾਰਨ।,ਬਚਹ 
ਨਹੀਂ ਹੁਇ ਸਭਿਨ ਨਘਾਰਨ ॥੧੬॥ਜਿਮ ਬਾਲਿਕ ਪਿਖਿ ਰੂਪ ਅਗਨਿ 
ਕੌ। ਬਰਨਿ" ਚਹੈ ਨਹਿ ਲਥੈ ਜਰਨ ਕੌ । ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੰਭਾਂਰਨ ਕਰੈਂ । 
ਬਰਜਤਿ ਪਕਰਹਿਂ-ਬੀਚ ਨ ਪਰੈ-॥ ੧੭॥ ਤੜੋਂ ਹਮ ਤਮ ਕੋ ਬਹੁ 
ਬਰਜੇਤੇ । ਬੁਰਾ ਹੋਤਿ ਸਿਰ ਨਹੀ/ ਲ੬'੩੧ਸੁਨਿ ਸਿਖ ਕਹੇਂ ਭਰਾ ਅਬਿ 
ਨਾਂਹੀ । ਲੱਖਿਯਤਿ ਬੁਰਾ ਦਰਗ ਕੇ ਮਾਂਹੀ ॥ ੧੮॥ ਅੰਨ ਬਿਨਾਂ ਸਗਰੇ 
ਮਰਿ ਜੈ ਹੈਂ । ਕੈ ਮਿਲਿ ਸ਼ੱਤ ਕਤਲ ਕਰਿ ਦੈ ਹੈਂ । ਦੋਨਹੁ ਮਹ ਤੇ ਇਕ 
ਹ੍ਰੈ ਜੈ ਗੈਬਚਹਿਂ ਨ ਪੁਨ, ਨੌ ਉਪਾ/ਏ ਬਨੰ ਹੈ।੧੯॥ਅ(ਬਟ ਰਹਯੋ ਜਾਇ 
ਨਹਿ ਸਰਾਮੀ। ਲਖਹੁ ਖੇਦ ਅਭਿ" ਅੰਤਰਜਾਮੀ!।।ਏਮ ਬੋਲਤਿ ਭੇ ਸਿੰਘ 
`(ਤੁਸੀਂ;ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹ/ਤ੍ਰਰਕ)ਮਹਂ ਛਲ ਹਨ। =6ੱਦਗੀਦਿਨ। ਅੱਵਰਕੜਨਮ ਬੇਹਦ ਵਿਚ 



। ਗੁ ਪ੍ਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੮੫੦ ) । ਅਸੂ ੩੯ ੧ 

ਅਰ ਪੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਆਨਿ “੬  ਇ 
ਰਣ ਚਲੀਏ। ਰਿਪੁ ਤੋਂ ਵਹਿਰ ਤੁਰਤ ਹੀ ਠਿਲੀਏ'।ਨਿਜ ਕ੍ਟੈਬ 
ਕੋ ਲੋਹ ਬਚਾਇਭਈ ਬਾਤ ਓਰਕ ਕੀ ਆਇ ॥੨੧॥ਜਿਮ ਤੁਮਰੇ ਉਰਾੱ 
45 ਅਨਾਸ਼ਾ'। ਸੈਂ ਕਹਿ ਵਿਯੋ ਨ੍ਰਿਪਤ 

ਬਾਹਗ(ਕਹਾਂ ਬਿਨਾਸ਼ੈਂਗੇ ਕਰਿ ਜ਼ਾਹਰ॥੨੩॥ਅਬਿਤੋ ਬਨੈ ਬਾਤਮਨ ਰੀ 

ਪੁਨ ਅਵਸਰ ਅਸ ਹਾਥ ਨ ਆਈ। ਪ੍ਰਬਲ ਸ਼ੱਤ ਪੁਨ ਚਦਿ ਗਢਿ ਬਰੈ । 
ਕਹੋ ਕੌਨ ਤਬਿ ਬਰਜਨ ਕਰੈ॥੨੪॥ਬਹੁਤ ਬਿਸੌਤਰੀ, ਬੇ ਬਸ ਹੋਇ। 
ਇਕ ਛਿਨ ਮਹਿੰ ਮਰਿ ਹੈ ਸਭਿ ਕੋਇ। ਜੇ ਤ੍ਰੀਮਤਿ ਨਿਜ ਹਤੈਂ ਕਟਾਰ। 
ਮਰਿ ਮਰਿ ਜਾਇ ਉਦਰ ਕੋ ਵਾਰਿ॥੨੫॥ ਐਸੇ ਗਜ਼ਬ ਕਰਤੋ ਕਿਮ ਚਹੋ । 
ਨਰ ਤ੍ਰਿਯ ਮ੮ ਆਪ ਕਯਾ ਲਹੋਂ? । ਸੁਨਿ ਮਾਤਾ ਕੋ ਪੁਨ ਸਮੁਝਾਯੋ। ਭੇਦ 
ਨ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੋ ਤੁਮ ਪਾਯੋ॥੨੬ ਆ ਦਿਖਾਇ ਨ ਭਈ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਤਿਨ 
ਪਰ ਧਰਹੁ ਭਰੋਸਾ ਚੀਤ।ਜਿਸ ਕੋ ਚਹੈ' ਬਚਾਯੋ।ਕਿਮ ਸ਼ੱਤ ਛੋਰਹਿ 
ਮਿਲਿ ਜਾਯੋ॥੨੭॥ਬੁਰੀ ਹੋਨਿ ਸੋ ਭਲੀ ਪਰੇਖੀ।ਜਿਮਹੁਇ ਭਲੀ" ਬੁਰੀ ਸੋ 
ਦੇਖੀ। ਤੁਮ ਜਾਨਹੁ ਜਿਨ ਜਿਨ ਜਨ ਜਾਨਾਂ । ਲਿਖਹੁ ਬਿਦਾਵਾ ਕਰਹੁ 
ਪਯਾਨਾ ॥੨੮॥ਸਭਿ ਜਾਨਹਿੰ-ਗੁਰ ਰਹੇ ਹਣਾਇ । ਨਹਿ ਬਚ ਮਾਨੇ ਮਰੋ 
ਸੁਜਾਇ[-ਅਸ ਹਠ ਕੇ ਬਚ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸਾਗਬਿਹਬਲ ਢਿੰਤਤਿ ਖਰੇ 
ਦੁਖਾਰੇ ॥੨੯॥ ਪੌਤ ਜੁਗਮ ਬੋਰੀਂ ਬਯ ਵਾਰੇ । ਸ਼ੀ ਗੁਜਰੀ ਚਿਤ ਕੋ ਅਤਿ 
ਪੜਾਰੇ । ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਤਿ-ਮੈਗ ਇਨ ਲੈਕੈ। ਕਰੇਂ ਬਚਾਵਨ ਪੁਰਿ ਨਿਕਸੈ 

"ਲੰਘ ਜਾਈਏ । “ਸੱਚੀ ਸੰਹੁੰ ਕਰਵਾਓ ( ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ) [ਅਵਿਨਾਸ਼=ਅਨਾਸ਼=ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ, 
ਧੱਕੀ, ਸੱਚੀ] । ੧ਕਹਿ ਦਿਤ' ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਮਣ ਰਾਜੇ ਪਾਸੇਂ"''। ਸਿਰ > ਕੁਰਾਨ ੯ਕਕੇ ਅਹਏ 
ਜ਼ਰੇ । “ਬਹੁਤ ਖਿੱਲਰੀ ਟੋਈ (ਵੰਜ) । ੬ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਜਨ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ" ਤੂਸੀੱ 
ਜਾਣੋਂ ਢਾ.ਭਾਵ ਹੈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ । ਵਪਾ:-ਮਨ । 

" ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਜੀ ਜੋ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ 
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਬੀ ਦਿਖਾ ਦੁਕੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਬੀ ਸਿੱਖ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ' ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ 
ਗ਼ੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜੋ ਖੇਚਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਭੁੱਲ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 
ਹੋਵ ਜੋ ਭੁਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਗਿਉਂਕਿ 
ਮੈਟੈ ਬਚਲ ਤੁਸ਼ੀ' ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਤਾਂਤੇ ਆਪਣੀ ਭੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖਾਓੈ । 



ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਮੂਰਜ ।_ ( ਪਦ੫੧ ) _ਟੁਤ ੬ । ਅੰਸੂ ੨੯, 

ਕੈ-॥੩੦॥ ਭਯੋ ਕਸ਼ਟ ਚਿਤ ਕਹਜੋ ਨ ਜਾਇ। ਬੈਠੀ ਬਹੁਰ ਜਾਂਇ ਨਿਜ 
ਬਾਇ। ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਸਿੰਘ ਜਾਇ ਢਿਗ ਬੈਸੇ। ਇਕ ਇਮਿ ਮੈਕਟ ਸਭਿ 
ਕੋ ਤੈਸੇ॥੩੧॥ ਮਾਤ ਬਿਲੋਚਨ ਤੇ ਜਲ ਜਾਵਤਿ । ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਪੌਂਡਤਿ 
ਦੁਖ ਪਾਵਤਿ । ਮਹਿਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੋਨਹੁੰ ਰੋਦਤਿ । ਬੈਠੀ ਸਾਸ ਸਮੀਪ 
ਅਮੋਦਤ ॥ ੩੨॥ ਤਿਮ ਹੀ ਬਾਕਲ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲੇ । ਪਿਖਹਿਂ ਮਾਤ 
ਲੋਚਨ ਜਲ ਭਾਲੋਂ । ਕਛ ਕਰਿ ਸਕਹਿ ਨ ਬਹੁ ਬਿਕੁਲਾਏ । ਨਿਕਰਨ 
ਠੀਕ ਮਤੋਂ ਠਹਿਰਾਦ ॥ ੩੩ ॥-ਸਤਿਗੁਰ ਹੁਇ ਬੈਠੇ ਮਤਵਾਲੇ । ਹਿਤ 
ਅਨਹਿਤ ਨਹਿ ਸਕਹਿ ਕੁਢਾਲੋ'।'ਇਨ ਹਠ ਰਣ ਕੋ ਮਨ ਮਹਿ ਧਾਰਕੋ 
ਨਿਕਸਨ ਸਮੋ ਨ ਭਲੋ ਬਿਚਾਰ੧ੋ-॥ ੩੪॥ ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਪਛੁਤਾਵਤਿ ` 
ਮਾਤ।-ਕਹਾਂ ਕਰਮ ਮਮ ਲਿਖਜੋ ਬਿਧਾਤਾ।ਸਭਿ ਤੇ ਪੂਰਬ ਮੈਂ ਕਿਮ ਮਰੋਂ। 
ਸੁਤ ਪੌੜ੍ਰਨਿ ਦੁਖ ਜਿਯਤਿ ਨ ਭਰੌ' ॥੩੫॥ਸ਼੍ੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਕਰੋ। 
ਸਕਣ ਪਰਜੋ ਅਧਿਕ ਸੋ ਹਰੋ । ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਸੁਖ ਦਾਂਤੀ ! ਸੁਤ ਕੀ 
ਮਤਿ ਕੀਜੈ ਅਵਿਦਾਤੀ'₹ ॥ ੩੬॥ ਜਿਮ ਅਪਨੋ ਪਰਵਾਰ ਬਚਾਂਵੇਂ । ਸੋ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਨ ਕੌ ਫੁਰਿ ਆਵੈ । ਕਯਾ ਮੈਂ ਕਰੋਂ ' ਪੁੱਤ ਨਹਿ ਮਾਨੈ । ਕਹਾਂ ਦੈਵ 
ਹਮ ਗਤਿ ਕੋ ਠਾਨੌ ॥੩੭॥ ਲਿਖਹਿੰ ਬਿਦਾਵਾ ਜੋ ਚਲਿ ਜਾਵੈਂ ।-ਬਚਹਿ 
ਨਹੀਂ-ਸੁਤ ਬਾਕ ਅਲਾਵੈਂ । ਜਜੋਂ ਕਯੋਂ ਕਹਯੋ ਸਾਚ ਜਿਨ ਕੇਰ॥ਪਰਖਰੋ 
ਬਹੁਤ ਖਾਰਿ ਢ੍ਰਿਗ਼ ਹੇਜ਼ਾ ॥ ੩੮ ॥ ਰਹੈਂ ਦੁਰਗ ਮਹਿੰ, ਨੀਕ ਨ ਸੋਈ । 
ਨਿਕਰਨ ਮਸ਼ਲੇਤਿ ਕਹਿ ਸਭਿ ਕੋਈ । ਅਥਿ ਅਰਿ ਮਾਨਹਿ, ਕਰਹਿ 
ਨਿਕਾਰਨ।ਖੁਨ ਹਟਿ ਜਾਇ ਕਰੈ ਬਿਚ ਮਾਰਨ-॥੩੯॥ਇ 
ਦੁਚਿਤਾਈ। ਚਹੈ' ਵਰਿਰ£, ਗੁਰ ਤਜਜੋ ਨ ਜਾਈ।-ਜਿਨ ਆਗੇ ਘਾਲਨ 
ਕੌ ਘਾਲ।ਸੇਵਾ ਕਰਤੇ ਰਹੇ 'ਬਿਸਾਲ॥੪੦॥ਜੁਗ ਲੋਕਨਿ ਕੇ ਜੌਨ ਸਹਾਂਈ। 
ਅਸ ਗੁਰ ਖੂਰਨ ਕਿਮ ਤਜਿ ਜਾਈ'ਗੁਰੂ ਸਮੈਂ ਇਸ ਹਠ ਕੋ ਧਾਰਾ।ਨਹਿੰ 
ਨਿਕਸਹਿੰ ਚਹਿਂ ਜੈਗ ਅਖਾਰਾ ॥ ੪੧॥ ਮਿਲਿ ੧ ਦੋ ਸੈ ਮਸਲਤ ਕਰੈਂ । 
ਬਨੀ ਕਠਨਤਾ ਧੀਰ ਨ ਧਰੈਂ । ਛੁਧਾ ਕਸ਼ਟ ਬਡ ਜਾਇ ਨ ੜਾਲਾ। ਅਬਿ 

ਹਿਤ ਤੇ ਅਲਹਿਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ (ਪਛਾਗ)- ਸਕਦੇ (ਐਸੀ) ਕੁਢੱਵੀ (ਗੱਲ ਆ ਬਣੀ ਹੈ) 
3ਉਜਲ । $ਅਸੀਂ' ਕੀਕੂੰ ਦੈਵਗਤੀ ਨੂੰ ਸਮੱਬ ਸਕੀਏ । [ਠਾਨਨਾ=ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ਼ ਨਿਸ਼ਚੇ 
ਕਰ ਸਕਣਾ |। ₹ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਟੰਦੇ ਹਨ । ਸਿਸ ਥੀ ਪੀ 
ਸਾਥੀ ਵਿਚ ਹੈ । ਓਥੇ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ । 



ਦਸ 
ਪੁਨ ਹੈਂ ਵਿਚ ੩3 4੦੩੪ ਸਪਤ ਦਿਵਸ ਮਹਿੰ ਕਹਿ ਡੀ ਆਉ ਣਕਤ 
ਸਭਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ ਗੁਵਾਵੈਂ । ਨਹੀਂ ਮਵਾਸ ਰਹਜੋ ਅਥਿ ਜਾਇ । ਛੁਧਤ ਮਰੈ 
ਸਿਖ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਇ ॥੪੪॥ ਨਾਹਕ ਲਰਨ ਮਜ਼ਨ ਅਬਿ ਇਹਾਂ।ਸਤਿਗੁੱਰ 
ਕੇ ਉਰ ਆਇ ਨ ਕਹਾਂ । ਸਭਿ ਜੇ ਨਿਕਸਿ ਚਲਹੁ ਗੇ ਰਾਹੂ। ਗਹਿਹੈਂ 
ਗੁਰੂ ਦੁਰਗ ਕੇ ਮਾਹੂ? ॥ ੪੫ ॥ ਚਲੈ ਸੈਗ ਹੀ ਇਨ ਬਨ ਆਵੈ । ਭਲੀ 
ਨਹੀ ਇਹ ਲਿਖਤ ਕਗਾਵੈਂ।ਸਿੱਖੀ ਬੀਜ ਜਾਇ”ਜਗ। ਮਾਂਹੀਨਿੰਦਾ ਹੁਇ 
ਹਮਰੀ ਜਹਹਿ ਕਾਂਹੀ ॥੪੬॥ ਚਲਹਿ ਨਿਕਸਿ ਪੂਕੁ ਬਿਨਾ ਲਿਖਾਏ । ਸਭਿ 
ਹੀ ਸ਼ੂਭ ਬਾਰਜ ਬਨਿ ਜਾਏ । ਨਾਂਹਿਤ ਲਿਖਹੁ ਬਿਦਾਵਾ ਚਲਹੁਜੀਵਤਿ 
ਰਹੋ ਫੇਰ ਕਬਿ-ਮਿਲਹੁ!॥੪੭॥ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਸਭਿ ਦਰਗ ਮਬਾਰਾ। ਮਿਲਿ 
ਮਿਲਿ ਜਹਿੰ ਜਹਿੰ ਕਰਹਿ ਉਚਾਰਗਚਲਾ ਚਲੀ ਸ਼ਭਿਹਿਨਿ ਮਹਿ ਭਈ। , 
ਛੁਧਿਡਿ ਅਧਿਕ ਤੇ ਧੀਰ ਨ ਲਾਈ॥੪੮॥ ਇਤਿ ਗੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ ੍ਰਿੰਥੇ 
ਸਦ ੨੯॥ 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਢਿਗ ਖ੍ਾਜੇ ਮਰਦੂਦ ਕੋ ਲਿਖਾ ਨੁਰੈਗ ਪਠਾਇ। “ਕਲਖ਼ 
ਖ਼ੁਦਾਇ ਕਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਇ ॥੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਮੋਰਿ ਹਾ੪ ਕੌ 
'ਲਿਬਜੋ ਸੁ ਲੈਕੇ । ਸੱਯਦ ਕਿਸੇ ਭੁਲੋ ਕੋ ਦੈ ੩ । ਸਿਰ ਪਰ ਬਰਿਜੈ 7੧੬ 
ਕੁਰਾਨ । ਮਿਲਹਿ ਗੁਰੂ ਸੇਗ ਕਰਹਿ ਬਖਾਨ॥੨॥ ਜਿਸ ਬਿਧਿ ਕਟਿ ਮੁਰ 
ਮਨ ਪੜਿਆਵੈ । ਸੋ ਕਰਿ ਦੇਹੁ ਨਿਕਸਿ ਜਿਮ ਆਵੈਜਜੋਂ ਕੜੋਂ ਕ: ਗੁਰ 
ਕਰਹੁ ਨਿਕਾਰਨਿ । ਮੁਬ ਲਗਿ ਪਹੁੰਗੰਹ ਜਿ ਰਣ ਦਾਰੁਨ”॥੧. ਸਭਿ 
ਉਮਰਾਵ ਬ੍ਰਿੰਦ 
ਵੰਕੀਲ ਭਏ ਮਉਜੂਦ।ਤਬਿ ਬੋਲਯੋ ਖ੍ਹਾਜਾ ਮਰਦੂਵ॥੪//ਹਜ਼ਾੜਤ ਲਿਖਿ 
ਕੋਜਕੋ ਪਰਵਾਨਾ । ਜਿਮ ਮਾਤਾ ਚਹ ਧਰਮ ਇਮਾਨਾ।ਤਿਮ 00ਖ ਪਠਹੁ 
ਨ ਬਿਲਮ ਲਗਾਵਹੁ ਸਭਿ ਰਾਜੇ ਦਿਜ ਭਲੋ ਬੂਲਾਵਹੁ ॥੫॥ ਇਤ 
ਅੰਭੁਰ ਡੇ ਨਿਕਸ ਨ ਹਾਰੇ“। ਉਤ ਹਜ਼ਰਤ ਤੂਰਨ ਤਾ ਧਾਟੇ। ਦਿਨ ਸਰਿ 
ਛੇ ਦੁਇ ਸ਼ੁਤਰ ਸਉਰ। ਭੋਜਾਂਤ ਸ਼ਾਹ ਅਹੋ ਬਹੁ ਦੂਟ” ॥ ੬ ॥ ਗ਼ੈਰ 
'ਪਕ੍ਏ”। ੧੦ਈ ਬਾਤ । ਨਲ ਹੀ ਚਲਲਗੇ । % ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਗਾ। “ਇ ' ਹੂਜੀ) 
ਅੰਟੋਂ' ਲਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਠਾ ਹੀ ਹਾਹੇ । 



#(<੪ ਪ੍ਭਾ੫ ਸੂਰਸ। __ (੫੮੪੩) “ ਚਿਤੁ ੬ । ਅੰਸੂ ੩੪. 

ਰਗ ਕਬਰ ਦਬ ਸੀਈ 1 ਮਿਨ ਜਹ ਜਿਥੇ ਸਮਾਈ ਵਹ ਸੇ 
ਓਦਰ ਅੰਨ ਬਿਹੀਨੇ । ਗਏ ਵਕੀਲ ਦੇਖਿ ਸਭਿ ਜ਼ੀਨੋ? ॥ ੭ ॥ ਭੀਮਦੈਦ 
ਕਹਿ “ਸੁਨਹੁ ਨਵਾਬ !। ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੋ ਕਰਹੁ ਸ਼ਿਤਾਬ । ਮੋਰ ਵਕੀਲ 
ਮਾਤ ਸਮੁਝ਼ਾਈ।ਅਸ ਨਹੋਂ ਹੋਦਿ ਬਹਚ ਢਿਰ ਜਾਈ? ॥੮॥ ਕਹਜੋ ਵਜ਼ੀਦ 
“ਕਰਹੁ ਅਥਿ ਤਯਾਰ । ਸੱਯਦ ਦਿਜਲਰ ਲੀਨ ਹਕਾਰਿ । ਧੇਨੁ ਚੂਨ ਕੀ” 
ਧਰਿ ਕਰਿ ਥਾਰੀ । ਰਾਖੇ ਸਾਲਗਰਾਮ ਅਗਾਰੀ ।੯॥ ਲਿਖਿ ਕਾਗਦ ਪਰ 
ਸਪਬ ਸਭਿਨਿ ਕੀ । ਧੇਨੁ ਨਿਕਟ ਧਰਿ ਛੁਰੀ ਨਗਨ ਕੀ । “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ! 
ਤਕਹਿੰ ਜਿ ਬੁਰਾ ਤਿਹਾਰੋ । ਲਗਹਿ ਪਾਪ ਗੋ ਬੱਧ ਕੋ ਭਾਰੋ ॥ ੧੦ ॥ ਸਭਿ 
ਹਮ ਪਰਹਿ ਧਰਮ ਤੇ ਦੂਰ । ਜੌ ਤੁਮ ਸੋਂ ਹਮ ਬੋਲਹਿ ਕਰ । ਸ਼ਾਲਗਰਾਮ 
ਆ 

ਕਹਿਲੂਰੀ । ਗਿਰਪਤਿ ਆਦਿਕ ਹੈਡੂਰੀ । ਲਿਖਿ ਲਿਖਿ 
ਸਪਥ ਮੁਹਰ ਸਭਿ ਕਰੀ । ਦਿਜਬਰ ਅਨੁ ਵਕੀਲ ਤਿਸ ਘਰੀ ॥ ੧੨॥ 
ਸੱਯਦ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰੀ ਕੁਰਾਨ । ਲਿਖਾਂ ਨੁਰੰਗ ਕਾ ਲੀਨਸਿ ਪਾਨ।ਦੋਨਹੁਂ 
ਕੋ ਆਗੈ ਸਭਿ ਕਰਿਕੈ । ਬ੍ਰੰਦ ਵਕੀਲ ਗਏ ਗਢ ਬਰਿਕੋ ॥ ੧੩ ॥ 

` ਪੂਥਮ ਗੁਰੂ ਪਗ ਏਦਨ ਕੀਨਿਂਸ਼ਾਹੁ ਹਕੀਕਤ ਸਭਿ ਕਹਿ ਦੀਨਿ ।“ਇਹ 
ਛਖਹੁ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ-ਹਾਥ। ਲਿਖਿ ਕਰਿ ਪਠ>ੋ ਆਪ ਕੇਂ ਸਾਬ ॥ ੧੪ ॥ 
ਇਹ ਸੱਯਦ ਸਿਚ ਧਗੈ ਕਰਾਨ । ਕਸਮ ਪਿਕੈਬਰ ਲਿਖੀ ਮਹਾਨ । ਬੀਜ਼ 
ਖ਼ੁਦਾਇ ਵਿਯੋ ਕਰਿ ਨੇਹੂੰਮਿਲਿਖੇ ਕੀ ਅਭਿਲਾਖ ਅਛੇਹੂ ॥ ੧੫॥ ਇਹ 
ਦਿਜ ਸਭਿ ਗਿਰਪਤਨਿ ਪਠਾਯੋ । ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਸਿਰ ਧਰਿ ਕਰਿ ਆਯੋ। 

ਨਿਜ ਲਨ ਦੀ ਸਗ ਰਹ ਬਣ 
₹੬॥ ਕਰੋ ਰਿਦੈ ਬਿਸਵਾਸੂਚਲਿ ਹੁ ਸ਼ਾਹ ਕੀ 
ਸਨਿ ਗੁਰ ਨਹਿ ਮਨ ਲਯਾਵਤਿ ਭਏ । ਤਬਿ ਮਾਤਾ ਪੀਰ ਜਿ 
੧੭॥ ਮਸਤਕ ਟੇਕਿ ਬੈਠਿ ਕਰਿ ਭਾਖਾ । “ਸੁਨਹੁ ਮਾਤ!ਜਿਮ ਤੁਮ ਅਭਿ- 
ਲਾਖਾ । ਸੋ ਬਿਧਿ ਹਜ਼ਰਤ ਕੀਨਿ ਪਠਾਈ /ਤਿਮ ਹੀ 8 ਸਪਥ ਗਿਰੇਸ਼ੁਨਿ 
ਸਾਈ ॥ ੧੮ ॥ ਲੇ ਨਿਕਸਹੁ ਅਪਨੋ ਪਰਿਵਾਰਾ। ਜਿਤ ਇੱਛਾ ਤਿਤ ਕਰਹੁ 
ਪਧਾਰਪੁਨ ਸਤਿਗਰ ਬਿਰ ਦਹੋਂ ਨ ਇਹਾਂ । ਨਿਕਸ ਚਲਹਿੰਗੇ ਪਹੁੰਚਹ੍ 
ਜਹਾ”॥ ' ਜਹਾ॥ ੧੯॥ ₹ਖਿ ਅਨੌ ਦਤਿ ਜਨਨੀ ਭਈ । ਸੁਤ ਸਮੁੜਾਵਨ ਕੈ 

ਕੌ ਪਤਾ ਜੀ । “ਆਟੇ ਦੀ ਗਾਂ । 5 ਕਰ । 



_ ਨ ਗੁਲ ਪਰਭ੫ ਹੂਰਜ। (੫੮੫੪) _ `ਰਿਤੁ ੬ । ਸਮ ੩6, 

ਪੁਨ ਗਈ । ਕਥਾ ਬਿਸਥਾਂਰਾ । ਨਹਿੰ ਮਾਨੌਂ' ਬਹੁ ਭਾਂਤਿ 
ਉਚਾਰਾ॥ ੨੦ ॥ ਰਾਇ ਗੁਲਾਬ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੋਊ'। “ਜਨਨੀ ਭਨੌ ਮਾਨ 
ਲਿਹੁ ਸੋਊ । ਕਰਿ ਲੀਨੇ ਬਡ ਜੈਗ ਅਖਾਰੇ । ਨਿਕਸਹੁ ਲਿਹੁ ਬਚਾਇ 
ਪਰਵਾਰੇ'॥੨੧॥ਡਈ ਕੋਪ ਮਨ ਮਾਤ ਬਛੇਰੀ। ਲਿਖਜੋ ਬਿਦਾਵਾ “ਜਠਿਨਿ 
ਨ ਤੇਰੀ? । ਉਠਿ ਕਰਿ ਆਈ ਕੀਨਸਿ ਤਜਾਰੀ । ਜੁਗ ਪੌਤ੍ਰੋ ਪ੍ਰਿਯ ਕਰੇ 
ਅਗਾਰੀ ॥੨੨॥ ਉਚਰਜੋ ਸੂਤ” ਸੈਗ-ਤਤਕਾਲਾਂ । “ਸਮੋਦਨ ਕੀਜੈ ਤਕਾਰ 
_ਬਿਸਾਲਾ ।ਤ੍ਰਿਪਤ ਤੁਰੈਗਨ ਦੇਹੁ ਨਿਹਾਰੀ । ਭਾਰੋ ਜ਼ੀਨ ਨ ਧਰੋ ਅਵਾਰੀ? 
॥ ੨੩॥ ਦੇਖਿ ਮਾਤ ਕੀ ਗਤਿ ਧ੍ਰਿਤ ਹਾਲੇ । ਲਿਖਿਨਿ ਬਿਦਾਵਾ ਸਿੰਘ 
ਦੁਖਾਲੇ । ਕਾਗਦ ਦੀਹ” ਕਲਮ ਰੁਸ਼ਨਾਈ/ । ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਪਾਸ 
ਰਖਾਈ ॥ ੨੪ ॥ ਲਾਗੇ ਲਿਖਿਨਿ ਬਿਦਾਵਾ ਸਾਰੇ । ਜ਼ਹੈਂ ਬਚਾਯੋ ਪ੍ਰਾਨਨ 
ਪਾਰੇ । ਮਹਾਂ ਕਸ਼ਟ ਸਭਿ ਕੌ ਤਬਿ ਹੋਵ।ਕਰਜੋ ਜੁ ਪ੍ਰਣ ਸੋ ਸ਼ਗਰੋ ਖੋਵਾ॥ 
੨੫॥ ਗੁਰੂ ਤਜੇ ਨਹਿੰ ਤਜਕੋ ਸਰੀਰ" । ਪਛੁਤਾਵਤਿ ਚਿਤ ਭਏ ਅਧੀਰ । 

` ਖਿਥਹਿੰ ਪਰਸਪਰ ਲਿਖਤੇ ਜਾਹਿ । ਹੋਇ ਉਦਾਸ ਗੁਰੂ.ਲਿਖਵਾਹਿ ॥੨੬॥ 
ਢਾਲੀ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਹਠ ਧਾਰਿ। ਨਹੀਂ ਲਿਖਹਿ, ਗੁਰ ਕੀਨਿ ਉਚਾਂਰ।“ਤੁਮ 
ਭੀ ਲਿਖਹੁ ਬਨਹੁ ਸਭਿ ਸੈਗੀ । ਕਯੋਂ ਹਟੇ ਰਹੇ, ਨ ਹੁਇ ਇਕ ਰੈਗੀ? ॥ 
੨੭ % ਉਛੈ ਸਿੰਘ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿ । ਸੁਨਿ ਖਿਖਿ ਕੈ ਬਿਸਮੇ ਸੈਬਾਦ। 
ਕਹ਼ਨਿ ਲਗੇ “ਹ੪ ਲਿਘਹਿੰ ਨ ਕੋਈ । ਘਾਲੀ ਘਾਲ ਬਾਦ ਹੁਇ ਸੋਈ ॥ 
੩੮॥ਢੋਨਹੁੰ ਲੋਕਨਿ ਸੈਗ ਸਹਾਈ।ਅਸ ਗੁਰ ਕੋ ਕਯੋਂ ਕਰਿ ਤਜਿ ਜਾਈ 
ਨਿੰਕਸਹੁਦੁਰਗ ਕਿ ਰਹੀਐ ਅੰਤਰ । ਹਮ ਨਹਿ ਛੋਰੈਂ' ਸ਼ੈਗ ਨਿਰੈਤਰਾ ॥ 
੨੯॥ ਇਕ ਦੁਇ ਬਾਰਿ ਕਹਜੋ ਗੁਰ ਵੇਰ । ਕਯੋਂ ਤੁਮ ਲਿਖਹੁ ਨ?ਲਾਵਹੁ 
ਪੀ ਜ਼ਹੈ' ਆਪ ਕੀ ਸ਼ਾਮ ॥ 
੩੦॥ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਦਿਕ ਪੰਚੇਪੰਚਹੁੰ ਖ਼ੁਕਤੇ.ਸਿੱਖੀ ਮੈਚੋ। ਦਸ ਇਹ 
ਰਹੇ ਤੀਸ ਸਿੱਖ ਔਰ । ਉਢੈ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਭਟ ਮੌਰ£॥ ੩੧ ॥ ਚਾਲੀ 
_ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਤਬਿ ਲਿਖੇਸੋ।ਅਪਰ ਸਭਿਨਿ ਲਿਖਿ ਦੀਨਸਿਖਿਖ3॥-ਰਹੜੋ 
ਬ੍ੀਜ-ਉਰ ਗੁਫੂ ਬਿਚਾਰਾ ।-ਵਧੈ ਪੰਥ ਪੁਨ ਮੋਹਿ ਉਦਾਰਾਂ ॥ ੩੨॥ ਹੁਇ 

“ਨਾਂ ਨੇ (ਕਹਿਆ) ਵੋਰਬਵਾਹੀ । “ਵੱਡਾ । $ਸਿਆਹੀ , “(ਪ੍ਰਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੀਸ ਢਿਆੰਗੇ 
ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਤੜਾਗਾਂਗੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ) ਗੁੰਰੂ ਛੱਡਿਆ ਪਰ_ ਸ੍ਰੀਰ (ਦਾ ਪਿਆਰ) 
ਨਾ ਛੂੱਟਾਂ । ਓਮੂਰਮਿਆਂ ਦ ਫ਼ਿਰੋਮਣ । ?ਨਾ ਲਿਖਿਆ (ਬਿਦਾਵਾਂ) । 



_ਗ੍ਰੰਫੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੂਰਜ (੫੮੫੫) ਚਿਤੁ ੬ । ਲੀਹ ੩੦. _ 
ਸਾਬਤ ਰਣ ਜੂੜਹਿ ਜੋਈਅਵਨੀ ਰਾਜ ਭੋਗ ਹੈ ਸੋਈ-।ਕਾਗਦੇ ਲਿਖੜੋ 
ਜੋਬ ਲੋ ਡਾਰਾਂ। ਬਹੁਰ ਵਕੀਲਨਿ ਪਾਸ ਹਕਾਰਾਂ ॥੩੩॥ “ਸਭਿ ਕੀ ਆਨ 
ਕਰੀ ਲਿਖਿ ਜੋਈ । ਕਾਗਦ ਹਮ ਕੋ ਈੀਜੈ ਸੋਈ! । ਕਹਿਲੂਰੀ ਆਦਿਕ 

ਸੰਭਿ ਲਿਖਜੋ। ਸੋ ਕਾਗਦ ਕਰ ਮਹਿ ਲੈ ਪਿਖਯੋ ॥੩੪॥ ਪੁਨ ਅਵਰੇਗ ਕੋ 
ਲਿਖੜੋ.ਮੰਗਾਯੋ । ਲਿਯੋ ਸੈਭਾਰ ਜੇਬ ਮਹਿੰ ਪਾਯੋ । ਸਭਿ ਕੋ ਕਹਯੋ “ਤਯਾਰ 

ਹਇ ਜਾਵੋਂ । ਨਿਕਸਹੁ ਵਹਿਰ ਭਲੇ ਮਗ ਪਾਵਹੁ”॥ ੩੫ ॥ ਤੰਬੂ ਦੀਰਘ 
ਅਲਪੁ ਬਨਾਤੀ । ਨਾਨਾ ਚਿੱਤ੍ਰਤਿ ਬਨੀ ਕਨਾਤੀ। ਇਕ ਬਲ ਕਰਿ ਕੈ 

ਆਗ! ਲਗਾਈ । ਬਸਤ੍ਰਾਦਿਕ ਸਭਿ ਦੀਏ ਜਲਾਈ ॥ ੩੬॥ ਬਢਜੋ 

ਖਲਾਨਾਂ ਜੋਤਿਕ ਸ਼ੋਖ। ਪੋਯਹੁ ਸੜਦ੍ਵ ਕਿਖ ਅਸ਼ੇਖ । ਬਾਸਨ ਕੈਚਨ 
ਰਜਤ ਕਿ ਪੀਤਰ। ਡਾਰਿ ਦੀਏ ਸਭਿ ਜਲ ਕੋ ਭੀਤਰ ॥ ੩੭॥ 

ਕਿਤਿਕ ਵਸਤ ਗਾਡੀ ਵਿਚ ਧਰਠੀ। ਵਹਿਰ ਨ ਰਾਖੀ ਕਛੁ.ਅਰਿ 
ਹਰਨੀ" । ਅਗਨਿ ਕਿ ਜਲ ਕੈ ਧਰਨਿ ਗਭਾਈ । ਸੋ ਸਭਿ ਦਵਤਰ ਪਰ 

ਲਿਖਵਾਈ ॥ ੩੮ ॥ ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਲਿਖੀ ਸਭਿ ਵਸਤੂ" । ਥਾਨ ਬਾਨ 
ਪ੍ਰਤਿ ਸੈਂਪਿ ਸਮਸਤੂ ।ਤੀਛਨ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸਕਲ ਕਵਵਾਏ । ਸਿੰਘਨ ਕੋ 
ਅਗਨ ਲਗਵਾਏ ॥ ੩੯॥ ਪੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁੰਖ ਸਭਿ ਕੋ ਢੁਰਮਾਏ । “ਨਕਸ਼ਹੁ 
ਗਾਬ ਮਹਾਂ ਤਮ ਛਾਏ । ਭੋਰ ਹੋਤਿ ਲੋ ਪਹੁੰਚਹ ਦੂਰ। ਸਾਵਧਾਨ ਹੂਜਹੁ 
ਬਨਿ ਸੂਰ” ॥ ੪੦ ॥ ਇੱਕੀ ਸੈ ਕੋਸਨਿ ਲਗਿ । ਰਾਜੂ। ਅਪਰ ਕਹਾਂ ਲਗਿ 

ਗਿਨਹਿੰ ਸਮਾਜੂ । ਲੈਨ ਕੋਸ਼ ਅਨਗਨ ਜਿਸ਼ ਪਾਸੀ । ਪਚ ਹਾਰਜੋ ਅਵ- 
ਰੈਗ ਬਲਰਾਸੀ।੪੧॥ ਆਨੰਦਪਰਿ ਕੇ ਹੇਤੁ ਛੁਡਾਵਨਿ । ਸਭਿ ਗਿਰਪਤਿ 
ਕੋ ਦਲ ਚਵਿ ਆਵਨਿ । ਮੂਰਖ ਲਾਇ ਲਾਇ ਬਲ ਹਾਰੇ । ਦੇਸ਼ ਬਿਢੇਸ਼ 
ਸੂਰਮਾ ਸਾਰੇ॥ ੪੨ ॥ ਕਿਸ ਕੋ ਬਲ ਨਹਿ ਚਲਜੋ _ਕੰਦਾਈ । ਪਚਿਪਚਿ 

ਬੈਠੇ ਰਿਪੁ ਸਮੁਦਾਈ । ਨਹੀਂ ਦੂਣ ਛੋਰੀ ਕਿਸ ਕਾਲ।ਰਾਖਯੋ ਅਪਨੋ ਤੋਜ 
ਬਿਸਾਂਲ ॥੪੩॥ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਕੋ ਬਾਯੁ ਨ ਤਾਤੀ । ਸੁਖ ਸੋਂ -ਸੁਪਤਿ ਨ ਦਿਏ 

ਅਰਾਤੀਗਿਰ ਕੇ ਜਨਰਾਜੇ ਸਮੁਦਾਈ।ਅਪਨਿ ਤੇਜ ਤਰ ਰਖੇ ਦਬਾਈ 
` ॥੪੪॥ ਗੁਰੂ ਬਹਾਦਰ ਬਡੋ ਬਡੋਰੇ । ਰਿ੫ ਦਸਾਂ ਲਾਖ ਨ ਵੂਕੇਂ ਨੌਰੇ । 
_ਕੈਂਸ ਕੋਸ ਲੰਗਿ ਦੂਰ ਰਿਕਾਏ। ਮਾਰ-ਹਜਾਰਹੁੰ ਬੀਰ ਖਪਾਏ # ੪੫ ॥ ਸੋ 

'ਵੇਗੀ ਦੇ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਤੀ। “ਭਾਵ ਜਲ ਅਗਨੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ 
ਦਿਤੀਆਂ ।=ਵੋਰੀ । “ਪਹਾੜੀ ਲੋਗ.ੇ. ਰਾਂਜੇ । %ਪਾ:-ਢਲ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਭ ਪ੍ਰਭਾਪੰ ਸੂਰਜ । ( ੫੮੦੬ ) ਰਤ 

ਪ੍ਰਭੁ ਆਪ ਦ੍ਰਗ ਕੌ ਛੋਰਿ। ਚਹਕੋ ਪਯਾਨਾ ਦੱਡਨ ਤੇ ਦੇਖ 
ਬਡੇ ਕਰਿ ਭੈਜਨ। ਮੈਤਨਿ ਜਨ ਕੇ ਮਨ ਕਰਿ ਨਈ 
ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਿਖਾਇ ਬਿਚੱਛਨਿ । ਚਾਹਤਿ ਭਏ ਜਾਨਿ ਪੁਨ ਦੱਛਨ। ਜਿਮ 
ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੀਨ ਰਣ ਸੁਥਰਾ।ਪੁਨ ਦੱਛਨ ਗਮਨੇ ਤਜਿ ਮਥੁਰਾ॥੪$॥ 
ਸਿਖ ਕੁਟੈਬ ਤੇ ਭਏ ਉਦਾਸ” । ਤਜਯੋ ਸਨੇਹ ਜਾਨਿ ਦੁਖ ਰਾਸ । ਬਲਤੋ 
ਢਹਤਿ ਤਜਿ ਕਰਿ ਧਨ ਧਾਮੂ । ਜਿਮ ਤਜਿ ਐਧਿਂ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੂ॥੪੮॥ 
ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਲਗਿ ਗੁਰੂ ਬਡਾਈ । ਜਿਨ ਕੇ ਚਲਿਤ ਲਖੇ ਨਹਿੰ ਜਾਈਂ । 
ਰਹਿਨ ਦੁਰਗਮਹਿਂ ਕਿਨੇ ਨ ਮਾਨਜੋਂ ਓਚਲਹੁ ਤਯਾਰ ਹ੍ਰੈਤਬਹਿ ਬਖਾਨਯੋ 
॥੪੯॥ਸ਼ਾਹ ਗਿਰੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਘਨੋਗੇਭੇਦ ਦੰਡ ਕਰਿ ਜਤਨ ਬਡੇਰੇ। “ਗੁਰੂ 
ਅਭੁੱਲ ਮਨਾਏ ਨਿਕਸਨਿ । ਮਾਤ. ਖਾਲਜੇ ਕੋ ਕਹਿਬੋ ਮਨਿ॥੫੦॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰ ੩ ਖਸ਼ਟਮ ਰੁਤੇ “ਦੁਰਗ ਨਿਕਧਨ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਨਿਗੇ ਬਰਲਨੰ 
ਨਾਮ ਤਿੰਸਤੀ ਸੀਟ । ੩੦॥ ` ੨੧. [ਅਨੈੰਦਟਰ ਛੋੜਨਾ]। 
ਦੌਹਗਾ॥ ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਯੋ ਗੁਰ ਬਾਕ ਕੋ ਭਏ ਤਯਾਰ ਸਮੁਦਾਇ। ਆਯੁਧ 
ਗਨ ਸਿੰਘਨਿ ਧਰੇ ਹੁਇ ਸਵਧਾਨ ਤਦਾਇ ॥੧॥ ਚੌਪਈ॥ ਅਪਨੇ ਅਪਨ 
ਬੰਧਿ ਬੰਧਿ ਭਾਰ । ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਧਰੇ, ਸਿਰ ਲੀਨਸਿ ਧਾਰਿ“ । ਜਿਸ ਕੋ ਸ਼ਕਤਿ 
ਉਠਾਵਨ ਕੋਰੀ । ਸੋ ਤਿਨ ਸੀਸ ਧਰੀ ਤਿਸ ਬੇਰੀ ॥੨॥ ਚਾਰ ਘਟੀ ਜਬਿ 
ਨਿਸਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ । ਨੀਕੇ ਭਈ ਸਭਿਨਿ ਕੀ ਤਯਾਰੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਬਿ 
ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾ । ਕਰੈ ਇਕੱਤਰ ਬਿਹੀਰ ਪਿਆਨਾ॥ ੩॥ ਸੁਨਿ ਆਇਸੁ 
ਕੋ ਨਰ ਚਲ ਪਰੇ । ਦੁਰਗ ਵਹਿਰ ਨਿਕਸੇ ਦਖ ਭਰੇ । ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ ਕੌ 
ਮੁਖ ਕਰਿ ਚਲੋ । ਕੋ ਆਗੈ ਕੋ ਪਾਛੈ ਮਿਲੋ॥੪॥ ਪਹਿਰ ਨਿਸਾ ਬੀਤੀ ਜਿਸ 
ਕਾਲਾਂ । ਮਾਤਾ ਤਯਾਰ ਸਮਾਜ ਸੈਭਾਲ।ਇਕ ਖੱਚਰ ਪਰ ਲਾਦੀ ਮੁਹਰੈਂ । 
ਇਕ ਦੁਇ ਦਾਸ ਚਲੋ ਕਰਿ ਮੁਹਰੈ” ॥ ੫॥ ਲਘੁ ਪੌਤ੍ਰ ਦੋਨਹੁੰ ਲੋ ਸਾਬ । 
€ਸਜੋਦਨ ਚਵਹੁ” ਕਹਜੋ ਗੁਰਨਾਬ । ਪ੍ਰਥਮ ਅਪਨਿ ਤੋ ਦੁਊ ਚਢਾਏ। 
ਬਹੁਰ ਚੰਢੀ ਮਾਤਾ ਸਹਿਸਾਏ॥੬॥ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਿਲ ਸੁੰਦਰੀ ਮਾਤ । ਅਰੁ 
ਸਾਹਿਬਦੇਵੀ ਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤ । ਨਮੋ ਕਰੀ ਗੁਰ ਕੌ ਕਰ ਜੋਰੇ । ਦੋਨਹੁੰ ਤਬਿ 
ਸੀ ॥ ੭॥-ਆਡਿਸੁ ਪਾਇ ਨਿਕਸਿ ਕਰਿ ਚਾਲੀ । ਸ਼ੜਾਮ 
੧ਓਗਾ । “ਮਿਥ ਤੋਂ ਤੇ ਕੁਟੈਬ ਤੋਂ । ₹ਅਯੂੰਧਕ । $ਅਦੁੱਲ ਗੁਰ ਨੂੰ ਮਾਤੇ ਤੇ ਖਾਲਨੇ ਨੇ ਨਿਗ= 
ਗਲਾ ਮਨਇਆ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦ) ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੰਕੇ (ਨਿਕਲਨਾ ਪਿਆ )। ੧( ਭਾਰ ) ਮਿਦੋ ਤੇ ਚਾ 
ਲਏ ਤੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਲਾ ਲਏ । #ਵਹੀਰ ਬਿਛੱਡਾ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਘਰੇ ।“ਆੱਗੇ । 



ਜੀ ਬੱ ਕਥ ਵਾਲ (੫੮੫੭)__ _ ਤਤ ੬।ਸੰ]੩੧. 
ਬਹੁ ਤਮ ਵਾਲੀ । ਅਪਰ ਜਿ ਨਰ ਨਹਿ ਲਰਨੌ ਹਾਰੇਸੈ ਮਿਲਿ 

ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਵਹਿਰ ਪਧਾਰੇ ॥੮॥ ਗਯੋ ਬਹੀਰ ਉਲੰਘਿ ਕਈ ਕੋਸ। ਏਨੇ
 

ਸਤਿਗੁਰ ਦੁਰਗ ਸਰੋਸ । ਸਨੋ ਸਨ ਸਭਿ ਕਰਿ ਕਰਿ ਤਯਾਰ। ਚਲੋ ਲੋਕ 

ਬ੍ਰਭਿ ਪੰਥ ਮਬਾਰ ॥ ੯ ॥ ਸਾਵਧਾਨ ਜੋ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸਮੇਤ । ਰਖ ਸਿੰਘ ਵਿਗ 

ਲਰਿਬੋ ਹੇਤ । ਡੋ ਵਕ ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਗਈ/ਤੰਥ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਜ ਤਯਾਰੀ 
ਕਈ ॥੧੦॥ ਨਿਕਸੇ ਪ੍ਰਥਮ ਗਏ ਤਿਸ ਜਾਇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ

 

ਘਾਇ। ਖਰੇ ਹੋਇ ਦਰਬਾਰ ਅਗਰੀ । ਕਰਿ ਅਰਦਾਸ ਬੈਦਨਾ ਧਾਰੀ ॥ 

੧੧॥ ਬਹੁਰੋ ਊਚੇ ਕੀਨ ਬਖਾਨ ।“ਹੈ ਕੌ ਸਾਧ ਰਹੈ ਇਸ ਥਾਨ ? ਝਾਰੂ 

ਦੀਪਕ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਕਰੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸੇਵ ਹਿਤ ਧਰੈ” ॥ ੧੨ ॥ ਤੀਨ 

ਬਾਰਿ ਗੁਰ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾਂ । ਨਹਿੰ ਕੋ ਬੋਲਯੋ ਡਰ ਉਰ ਧਾਰਾਂ । ਅਚ
ਰਜ 

ਸਰਾਂ ਬਿਸਾਲ ਅਰੇਭੇ । ਰਹੀ ਨ ਧੀਰਜ ਭਏ ਅਦੈਭੇ ॥੧੩॥ ਇਕ ਗੁਰ-
 

ਬਖਸ਼ ਸਾਧ ਵਿਗ। ਖਰਮੋ । ਤਿਸੈ ਬਿਲੋਕਤਿ ਬਾਕ ਉਚਰਤੋ। “ਬਸਹੁ ਇਹਾਂ 

ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਕਰੋਕਰਿ ਸੇਵਾ ਨਿਜ ਜਨਮ ਸੁਧਰੋ' ।੧੪॥ ਮਹਾਂਦੇਵ ਤਿਸਕ
ਾ 

ਗੁਰ ਬੋਲਾ । “ਖਾਇ ਕਹਾਂ ਤੇ ਰਹੈ ਅਡੋਲਾ $ ਮਹਾਂ ਕੁਮਤਿ ਧਰਿ ਨੀਚ 

“ਪਹਾਰੀ । ਕਰਹਿੰ ਬੈਰ ਪਸ਼ਚਾਤ. ਤੁਮਾਰੀ ॥ ੧੫ ॥ ਭੋਜਨ ਚਹੀਐ ਨਿਝ 

ਪ੍ਰਤਿ ਖਾਨ । ਤੁਮ ਬਿਨ ਹਮ ਕੋਕਉ ਨ ਜਾਨੋ। ਕਹੈਂ ਕਹਾਂ ਰਾਵਰ ਸਭ
ਿ , 

ਜਾਨੋ । ਸੇਵਹਿ ਨਿਤ, ਕਰਿ ਦੇਹੁ ਠਿਕਾਨੋ”” ॥ ੧੬ ॥ ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਿਤੋ
ਂ ` 

` ਤਿਸਹਿ ਉਚਾਰ।ਇਹ ਸਾਚੋ ਹੈ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰਾ । ਅੰਨ ਭਰੀ ਗਾਡੀ ਇਹ 

ਖਰੀ। ਸੋ ਸੰਭਾਰਿ ਰਾਖੋ ਲਿਹ ਧਰੀ ॥੧੭॥ ਸੈਧਜਾਂ ਸਮੈਂ ਸਦਾਂ ਗੁਰ ਦਰ- 

ਸ਼ਨ । ਬਰਤਹਿ ਵਿਚ ਦਿਵਾਨ ਕੇ ਪਰਸਨ”। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਕਮੀ ਨ 

ਕਾਈ । ਨਿਸ ਦਿਨ ਹਮ ਤੁਮੰ ਹੋਹਿ ਸਹਾਈ ॥ ੧੮॥ ਨਹਿੰ ਕਿਮ ਗ਼ਮੀ 

ਕਰਹੁ ਮਨ ਮਾਂਹੀ। ਇਸ ਥਲ ਕੰਮੀ ਹੋਇ ਕਿਮ ਨਾਂਹੀਂ । ਇੱਤਯਾਦਿਕ 

ਕਹਿ ਧੀਰਜ ਦੀਨੀ । ਤਬਿ ਤਿਨ ਸੁਨਿ ਪਦ ਬੈਦਨ ਕੀਨੀ ॥੧੯॥ ਰਹਕੋ 

ਰ੍ ਧੀਰ ਧਰਿ ਗੁਰ ਬਚ ਮਾਨੋ । ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਤਿ ਪਯਾਨੇ। ਸਜਯੋ ਤਰੈ- 

ਗਮ ਤਤਛਿਨ ਆਯੋ । ਭਏ ਅਰੂਢਨ ਚਲਨੋ ਭਾਯੋ ॥ ੨੦॥ ਦਯਾ ਸਿੰਘ 

ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਸਾਥ। ਉਦੈ ਸੰਘ ਆਰੈ ਚਲਿ ਨਾਥ । ਮੁਕਤੇ ਸਿੰਘ ਬਾਮ 

ਤਿਸ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਹਾਂਦੇਵ ਸ਼ੀ ਸੋ ਏਲਿਆ । “ਠਿਕਾਨਾ ਕਰ ਦਿਓ । ਬਨੀਵਾਨ ̀> ਵਿਚ, 

ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਹੋਵੇਗਾ । (ਅ) ਪੂਨੰਨਤਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ । “: ਹਾਡੇ.। 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੂਰਜ। _ (੫੮੫੮) ___ ਚਿਤੁ ੬। ਸੰ ੩੧. 
ਵਿਸ ਚਲੋ । ਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਭਲੋ ॥੨੧॥ ਪ੍ਰਭੁ ਕੇ ਦਾਹਨ 
ਪਾਸੇ ਹੋਇ,ਪੀਛੇ ਚਲੋ ਸਿੰਘ ਸਭਿ ਕੌ ਇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਲੋ ਬੀਚ ਪਯਾਨੰ । 
_ਚਵਜੋ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੁ ਪਾਨੋ॥੨੨॥ਜ਼ੋਰਾਵਰ.ਸਿੰਘ ਦੂਸਰ ਨੰਦ । ਚਲੋ 
ਪਿਤਾ ਪਸ਼ਚਾਤ ਅਮੰਦ' । ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ` ਸਿਖ .ਘਨੋ । ਧਣ% 
ਤੁਵੈਗ ਅੰਗ ਧਰਿ ਬਨੇ ॥੨੩॥ਤੋੜੈ ਸਲਗਤਿ ਕਸੇ ਦੁਗਾੜੇ” । ਜੜੇ ਕਠਨਾ 
ਪਰ ਮੋੜਤਿ ਝਾੜੇ । ਲਈ ਬਰੂਦ ਜਮਾਇ -ਪਲੀਤੇ । ਕਿਨ ਸਰਪੋਸ” 

_ਉਘਾੜਨਿ ਕੀਤੇ ॥ ੨੪ ॥ ਕੋਤਿਕ ਖਚਰਨਿ ਤੀਰਨ ਭਾਰ । ਲਾਦ ਲਈ 
ਚਾਲੀ।ਪ੍ਰਭੁ ਲਾਰ। ਵਨੀਅਰ ਸੇ ਖਪਰੇ ਖਰ ਖਰੇ'।ਸੇਲੋ,ਤੋ ਮਰ, ਸਾਂਗਨਿ 
ਧਰੇ ॥ ੨੫ ॥ ਸਨੌ ਸਨੌ. ਗਮਨਹਿੰ ਮਗ ਬੀਚ । ਦੂਰ ਖਰੇ ਪਿਖਿ ਊਚ 
ਰੁ ਨੀਚ । ਕੇਤਿਕ ਕੋਸ ਪਰਭੂ ਪ੍ਰਸਥਾਨੋ । ਅੰਧ ਭਏ ਰਿਪੁ ਨਾਂਹਿ ਨ ਜਾਨੇ 
॥ ੨੬। ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਤੀਖਨ-ਨਿਕਸਹਿੰ ਜਬੈ । ਘੇਰਿ ਗੁਰੂ ਕੋ ਗਹਿ ਲਿਹੁ 
ਤਬੈ-। ਰਾਮ ਘਨੌਲੋ" ਲਗਿ ਚਲਿ ਆਏ । ਸਿੰਘ ਪੰਚ ਸੈ ਗੋਲ ਬਨਾਏ॥ 
੨੭॥ ਦੁਰਜਨ ਖਰੇ ਰਹੇ ਪਸ਼ਚਾਤੀ।ਕਰਿ.ਅਨੁਮਾਨ ਸਕਲ ਸੁਧਿ ੜਾਤੀ। 
=ਗੁਰੂ ਦੁਰਗ ਮਹਿ ਅਬਿ ਥਿਰ ਨਾਂਹੀ । ਰੌਰਾ ਨਿੰ- ਲਖੀਅਤਿ ਦਿਸ਼ 

।੨੮॥ ਜਾਨਜੋ' ਪਰੈ ਅਫ਼ਡਰੀਗਏ। ਮਾਰਗ ਦੂਰ ਉਲੰਘਤਿ ਭਏ-। 
ਇਮਲਖਿ ਫ਼ਰਫ਼ਿਅਜਵਾਂਰਧਵਾਏ।ਸੂਨ ਪਰਯੋ ਗਵਦੈਖਯੋਜਾਏ॥੨੯॥ਤਬਿ 
ਆਾਜਾਂ ਸੋਰਦੂਦ ਗ਼ੁਲਾਮ. ਰਿਸਿ ਬੋਲਯੋ ਦਲ ਸੈਗ ਤਮਾਮ। ਘੇਰਹੁ ਅੱਗ੍ਹ 
ਜਾਇ ਕਰਿ ਐਸੇ । ਜਿਸ ਤੇ ਨਿਕਸਿ ਜਾਇ ਨਹਿ ਕੈਸੇ॥੩੦॥ ਜਥਦਾਰ 
ਸਰਦਾਰ ਘਨੌਰੇ ।'ਕਰਿ ਕਰਿ ਕ੍ਰੱਧਤਿ ਸਗਰੇ ਪ੍ਰੇਰੇ । ਭੀਮਚੈਦ ਕੋ ਭਾਖਿ 
ਪਠਾਯੋ/ਤੈ' ਅਪਨੋ ਦਲ ਕਯੋ' ਔਫਕਾਯੋ ॥ ੩੧॥ ਪ੍ਰੋਰਹੁ ਸਭਿ ਪਰਬਤ 
ਕੀ ਸੈਨ॥ਘੇਰਹਿ ਜਾਇ, ਗਹੈ ਪਿਖਿ ਨੈਨਾ।ਖਾਨ ਵਜੀਦ ਸਿਹ੍ਰੰਦੀ ਧਾਯੋ। 
ਲਾਖਹੁਂ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਉਮਡਾਯੋ ॥ ੩੨॥ ਜ਼ੇਰਦਸਤ ਸੂਬਾ ਲਵਪੁਰਿ ਕੋ । 
ਢੌਰ ਚੱਲੋਯੋ ਪਕਰਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ।ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ“ ਜਿਮ ਨਿਸ ਅੰਧਯਾਰੀ।ਸੈਨਾ 
ਉਮਫ਼ੀ ਸਭਿ ਇਕਵਾਰੀ ॥ ੩੩॥ ਗੁਰ ਸੂਰਜ ਕੋ ਪਕਰਨ ਹੇਤ1 । ਗਹਿ 
ਗਹਿ ਆਯੁਧ ਉਮਡੇ ਖੇਤ।ਕੋ ਆਗੈ ਕੋਊ ਪਸ਼ਚਾਤ। ਦੌਰਤਿ ਜਾਤਿ_ਗਿਹੈ 
'੬ਤੀ ਛੇਤੀ । “੬ਦਕ ਦੀ ਨਾਲੀ ਵਿਚ ਦੇ ਦੇ ਗੋਲੀਆੰ ਕੱਸੀਆਂ । (ਅ) ਦੇ ਰੋਲੀਆਂ ਵਾਲੀ 
ਬੰਦੂਕਾਂ । “ਪੁਰਾਣੀ ਤੋੜੇਦਾਰ'ਬੈਦੂਕਾਂ ਦੇ ਪਲੀਤੇ ਤੇ ਇਕ ਢੱਕਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । £ਓੰਗੇ ਤੇ ਤਿੱਖੇ । 
“ਬੈਅੰਤ'ਸੈਨੀ । __ #ਕੀਰਤਪਰ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਟੁਖ ਨੂੰ ਗਿਰਾਂ ਹੈ ਮੱਠ ਨੌਂ ਕੋਹ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ । 
੯% ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਹੈ । `ਕਵਿਤਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ।. 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੮੫੯) ਰਿਤੁ ੬ । ਅੰ ਭੋੜੇ, 

ਕੋ ਖਾਤ' ॥ ੩੪ ॥ ਕਿਤਿਕ ਪਰਸਪਰ ਲਗਹਿੰ ਧਕੇਲੋ । ਬਾਂਜੀ ਲਰ£ਿ 
'ਸਊਰਨਿ ਮੇਲੋ।ਕਰਿ ਤੂਰਨਤਾ ਪਹੁੰਚੇ ਆਇ।ਸਿੰਘਨ ਕੌ ਪੀਛੇ ਜਹਿੰ ਜ 
₹ਿ॥੩੫॥ਸਨਿਕੈ੯ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਵਨ ਕਰੇ। “ਕੌਨ ਅਹੋ ਤੁਮ $ ਰਹੀਅਟਿ 

ਖਰੇ !। ਦੁਇ ਵਿਸ਼ ਦੁਸ਼ਮਨ ਜਾਨੋ ਗਏ । ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਗਹਿ ਸੁਚੇਤ ਸਭਿ 
ਭਏ ' ੩੬॥ ਜ੍ਰਾਲਾਂ ਬਮਣੀ ਦੁਸ਼ਟਨਿ ਦਮਣੀ । ਛੁਟਨਿ ਲਗੀ ਸਨਮੁਖ 

ਰਿਪੁ ਸ਼ਮਣੀ । ਦਗ਼ਾ ਕਰਕੋ ਮਿਲਿ ਤੁਰਕ ਪਹਾਰੀ। ਤਬਿ ਜਾਨੀ ਸਿੰਘਨਿ 
ਸੁਧਿ ਸਾਰੀ ॥੩੭॥-ਇਸੀ ਹੇਤੁ ਸਤਿਗਰੂ ਹਟਾਵਤਿ-।ਸਮੁਝਿਸਿੰਘ ਸਭਿ 
ਚਿਤ ਪਛੁਤਾਵਤਿ । ਅਬਿ ਕਜਾਂ ਹੋਇ ਛੋਰ ਗਵ ਧਾਏ । ਲਰਿਥੋ ਸਨਮੁਖ 
ਹੀ'ਬਨਿ ਆਏ ॥੩੮॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਿਤਿਕ ਦੂਰ ਚਲਿ ਆਗੇ।ਖਰੇ 
ਸਿੰਘ ਰਿਸ ਜਾਗੇ। ਤੁਰਕਨਿ ਅਨੀ ਕਿ ਮੁਗ਼ਲ ਪਠਾਨਾ । ਘਿਰੇ ਆਨਿ 
ਕਰਿ ਆਯੁਧ ਪਾਨਾ ॥ ੩੯ ॥ ਛੁਟੇ ਤੜਾਭੜ ਤੁਪਕ ਤੜਾਕੇ ! ਮਿਲੋ ਬੀਰ 

ਢਿਗ ਅਧਿਕ ਲੜਾਕੇ । ਸ਼ਕਾਮ ਤਿਮਰ ਮਹਿੰ ਧੁਥੇ ਪਲੀਤੇ । ਚਮਕਹਿ 
ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌ ਕੀਤੇ ॥੪੦॥ ਜਿਮ ਖੱਦਯੋਤਨਿ ਕੋ ਸਮੁਦਾਈ। ਚਮਕਤਿ 
ਹੈ ਇਸ ਬਿਧਿ ਦਮਕਾਈ% । ਸ਼ਬਦ ਹੋਤਿ ਜਿਮ ਗਾਜਤਿ ਗਾਜ। ਸੈਲ 

ਰੋਲ ਪਰ ਭਣ ਤਰ ਸਾਜ“ ॥ ੪੧॥ ਦੂਰ ਦੂਰ ਲਗਿ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨੰਤੇ । 
ਗੁਲਕਾ ਸ਼ੂਕਤਿ ਛੋਟੈਂ ਤੁਰੈਤੇ।ਚਮੂੰ ਤੁਰਕ ਕੀ ਚੜ੍ਹ ਕਰਿ ਆਈ.ਤ੍ਰਾਸਹਿੰ 
ਦੂਰ ਦੂਰ ਥਿਰਤਾਈ”॥ ੪੨ ॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਖ£ਣਮ ਰੁਤ 
“ਅਨੰਦੁ ਪੁਰ ਤੇ ਨਿਕੰਸਨਾੰ ਪਰਮੈਗ ਬਰਨ ਨਾਮ ਇਕ ਤ੍ਰੰਸਤੀ ਅਸੂ । ਝੋਕ ॥ 

` ੩੨. ਪਿਛੋਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆ ਪੈਣਾ । ਉਦੇ ਸੰਘ ਬੱਧ। ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ] 

ਦਹਰ॥ਕੀਰਤਪੁਰ ਕੌ ਉਲੀਘਿ ਕੈ ਪੁਨ ਆਏ ਨਿਰਮੋਗਮੁਗ਼ਲ ਪਠਾਨਨ 
ਆਇਕੈ ਲਰੇ, ਲਖੜੋ ਤਬਿ ਧ੍ਰੋਹ ॥ ੧ ॥ ਰਾਇ ਗੁਲਾਬ ਰੁ ਸ਼ਕਾਮ ਸਿੰਘ 
ਪਿਖਿ ਲਿਖ ਪੱਤ੍ਰਾ ਦੀਨ" ।“ਜਾਹੁ ਰਾਜ ਸਿਰਮੌਰ ਕੇ ਮਿਲਹੁ ਭੂਪ ਤਬਿ 
੧ਕੋਈ ਟਏ ਵਿੱਚਤਿਗਦਾ ਹੈ “ਅਸਵਾਰ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ(ਦੁੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵੱਧ ਵਧਕੇ)ਮਿਲਦੇ ਹਨ 
ਤਾਂ ਘੋੜੇ (ਖਰਿਕੇ) ਲੜ ਪੈਦੇ ਹਨ । (ਅ) ਅਸਵਾਰ ਐਉਂ ਮੇਲ ਮੇਲ(ਕੇ ਦੁੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪੜੇ, 
ਕਿ ਮਾਨੋ) ਬਾਜੀ ਲੜੇ ਰਹੇ ਹਨ (ਕਿ` ਕੌਣ` ਅੱਗੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ) । <ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 
ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ । (ਸਿੰਘਾਂ “ਨੇ) ਸੁਣਕੇ । “ਪੁਕਾਸ਼ ਹੋਯਾ । #ਪਹਾੜ ਤੇ _ਜਿਵੇਂ' ਇਿਛਾਂ ਦਾ 

ਸਾਮਾਨ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ ਇਉਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦ ਟੋਲੇ (ਦੇ ਟੋਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ) । “ਖੜੀ ਰਹੀ । “ਤਦ 
(ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਛਲ ਜਾਣਿਆਂ । ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ) ਦਿੱਠੀ ਲਿੱਖ ਦਿੱਤੀ (ਤੇ ਕਿਹਾ”"')। 

ਘ੪-ਦਿਪਤਾਈ । 



%੧੯੩ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸਰਜ । ( ੫੮੬੦) ਗਿਤੂ ੬ । ਅੰ 8੨. 

ਚੀਨ'॥੨॥-'ਤੁਰਕਨਿ ਸੈਂਗ ਬਿਰੋਧ ਹਮ ਏਹ ਭੇਜੇ ਝੁਮ ਪਾਸ/ਦੇਹੁ ਗ੍ਰਾਮ 
ਸੇਵਹੁ ਇਨਹੂੰ ਬਾਸਹਿਂ ਕਰਹਿ ਅਵਾਸ-॥੩॥ ਲਈ ਲਿਖਤ ਨਿਿਪ ਢਿਗ 
ਗਏ ਗੁਰ ਕੋ ਲਿਖਜੋ ਪਛਾਨਿ।ਗਾਮ ਦਯੋ ਗਿਰਵੀ"ਤਬੈ ਬਸੇ ਤਿਸੀ ਇਸ- 
ਥਾਨ॥ ੪ ॥ ਨਰਾਜ੬੮॥ਗੁਰੂ ਗੁਬਿੰਦਸਿੰਘ ਜੀ ਖਰੇ ਕਛੂਕ ਹੋਇਕੈ।-ਲਰਾ 
ਪਿਛਾਰਿ ਆਨਿ ਕੈ-ਸੁਨੰਤਿ ਨਾਦ ਜੋਇਕੈ । ਮਨਿੰਦ ਟੀਡ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕੇ” 
ਬਿਲੈਦ ਸ਼ੋਰ ਘਾਲਿਓ।ਤੁਵੈਗ ਛੋਰਿ ਛੋਰਿ ਕੈ ਅਗਾਊ ਪਾਉ' ਭਾਲਿਓਂ॥੫॥ 
ਸੁਨੰਤਿ ਨਾਦ ਜਾਨਿਕੈ ਧੁਖੇ ਪਲੀਤ ਹੇਰਿਕੈ । ਕਰੇਤਿ ਸੂਧ ਤਾਂਹਿ ਓਰ 
ਗੋਰਿ ਛੋਰਿ ਟੇਰਿਕੰ“ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਇ ਰੋਪਿ ਠਾਂਢ ਗਾਢ ਹੋਇਓ । ਰੁਕੇ 
ਸੁਲੱਛ ਸੂਰਮੇ ਮਨੋ ਕਪਾਟ ਜੋਇਓ ॥੬॥ ਕਿਥੋਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੀਰ ਕੋ ਪਹਾਰ 
ਹੋਇ ਰੋਕਿਓ । ਬਿਸਾਲ ਜੈਗ ਮੰਡਿਕੈ ਖਰੇ ਕਰੇ ਬਿਲੋਕਿਓਂ। ਸਮੂਹ ਹੂਹ 

_ਵੇਤਿ ਹੈ' ਨ ਖੇਤ ਸਿੰਘ ਛੋਰਿਓ।ਸੜਾਸੜੀ ਤਤਾਰਦੇ” ਪ੍ਰਹਾਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮੋਰਿਓ 
`॥੭॥ਸਮਾਨਸਰਪ ਢੂੰਕਤੇ ਸਰੀਰ ਢੌਰਿ ਪਾਰਹ੍ਰੈਂ।ਲਗੇ` ਨ ਵੇਰ ਜੀਵਤੇਗਿ- 
ਰੈਭਿ ਤੂੰਡ ਭਾਰ ਹ੍ਰੈਤ੍ਰਢੈਤਿ ਕੋ ਹੁੰਕਾਰਤੇ, ਪੁਕਾਰਤੇ,ਬਿਹਾਲ ਕੋ। ਛ੍ਰਭੈਡਿ 
ਕੋ ਭੁਚੇਗ ਤੋਂ ਬੁੜੇਡਿ ਪਾਇ ਕਲ ਕੋ੯ ॥੮॥ ਗੁਰੂ ਸੁ ਨੰਦ ਸੂਰਮਾ ਹਠੀਲ 
ਜੈਗ.ਖੇਤ ਕੋ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕੀ ਸੁ ਲਾਜ ਰਾਖਿ ਜੋਡ ਕੋ'ਬਹੀਰ 
ਦੂਰ ਜਾਇਕੈ ਪਹੂੰਚਿਓ ਸੈਭਾਰਿ ਕੰ।ਰਿਪੂਨ ਕੀ ਨ ਆਂਚ ਲਾਗ" ਛੇਮ ਤੇ 
ਪਧਾਰਿਕੈਂ॥੯॥ਗੁਰੂ ਗੁਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨੋ ਸਨੇ ਪਯਾਨਿਕੈਸਨੰਤਿ ਨਾਦ 
ਜੈਗ ਕੋ ਤੁਵੈਗ ਕੇ ਮਹਾਂਨ ਕੈ। “ਲਰੈ ਸੁ ਕੌਨ ? ਬੂੜਿਓਂ ਸਮੂਹ ਕੀ ਸੈ- 
ਭਾਰ ਲੈਬਿਲੰਦ ਬੀਰ ਕੌਨ ਹੈ? ਬਿਲੌਕਿ ਰੋਕ ਸਾਰ ਲੈ'“॥੧੦॥ਮੋਰਠਾ॥ 
ਟਿੱਬੀ ਸ਼ਾਮ ਸਥਾਨ ਠਾਂਢੇ ਭਏ ਥਿਚਾਰਿਕੈ:-।=ਸੈਗ ਨ ਪੁੱਤ੍ਰ_ਮਗਾਂਨ- 
'ਜਾਨ3ੋ-ਤਿਨ ਰਣ ਘਾਲਿਓ-॥੧੧॥ਰਸਾਵਲ ੬੮ ॥ਬਝੋਜੈਗ ਨਾਦ।ਸੁਨ3 
ਪੈਂਦਠ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ । ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮੁ ਹੈ; ਯਥ/-ੱਖ ਕਪ ਪਢ ਕਰ ਅਡਿਲਾਖੇ । 
ਗਿਰਥੀ ਨਾਮ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰਾਖ ਉਤ੍ਹ ਸੈਨ ਸੂ ੩੫ ਸੰਗ ੭ ]। ੧ਤੁਰਕ ਲੜੇ ਹਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ 
ਆਗੇ।£ਟਿੱਡੀ ਦੇ ਦਲ ਵਾਂਡੂੰ/ਭਾਵ ਅਜੀਤ ਮਿੰਘ ਪੈਰ ਜਮਾਕੇ` ਪੱਕੀ ਤਹ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਟੋਗਿਆ ਤੇ 
ਲੱਖਾਂ ਵੈਰੀ ਰੁਕ ਗੇਏ ਮਾਨੋ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ) ਤਖਤੇ ਜੜੇ ਜੇਏ ਹਨ । ੬ਵੌਰੀ ਖੜੇ ਕਰ ਲਝੇ 
ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇ ਫਿੱਠਾ ਕਿ"1?ਤੀਰਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਸ਼ੱਗੇ । <ਕੋਈ ਪੌੜਿਆਂ (ਦੇ ਖੁਰਾਂ) ਨਾਲ ਦਰੜੈ 

_ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, । ਬਰੜ ਬਰੜ ਕਰਦੇ ਮਰਦੇ.ਹਨ । (ਦ੍ਰਤੌਤ=ਦਲੇ_ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਬ੍ਰਕੈਤਅਬਨਕ 
ਬਚੜ । ਪੀੜਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ], "ਜਿੱਤਣ ਦੀ । ""ਵੈਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਂਜ਼ ਵੀ ਨ. ਲੱਗੀ "ਬੜਾ 
ਬਹਾਦਰ ਕੌਣ ਹੈ (ਜਿਸ ਵੇਰੀ) ਟੋਕਿਆ ਹੈ $ (ਜਓ) ਦੇਖਕੇ ਖਬਰ ਲਿਅਓ । 



ਆ-੬ਚ ਪ੍ਤਾਪ ਮੂਰ੧ । ( ੫੮੬੧) ਰੁਤ ੬। ਸੀ; ਭੈ, 
ਬੀਰ ਬਾਦ” । ਖਰੇ ਆਪ ਹੋਏ । ਢਿਰੀ ਸਿੰਘ ਜੋਏ॥੨੨॥ਰਥੇ ਰੋਕਿ ਬੀਰ । 
ਧਰੀ ਪੂੱੜ੍ਰ ਧੀਰ। ਸਹਾਈ” ਸਿਧਾਵੋ । ਚਲੇ ਮੇਲ ਆਵੋ॥੧੩॥ ਉਦੈ ਸਿੰਘ 
ਜੋਧਾ । ਚਲਕੋ ਧਾਰਿ ਕੋੋਧਾ। “ਕਰੋ ਮੋਹਿ ਆਗਜਾ । ਜਹਾਂ ਜੁੱਧ ਜਾਗੜਾ॥੧੪ 
॥ਅੂਰੋ ਸੁ ਜਾਈ । ਬਨੀਜੈ ਸਹਾਈ! । ਸੁਪੁੱਤ੍ੰ ਤੁਹਾਰਾ । ਜਹਾਂ ਓਜ 
ਭਾਰਾ ॥੧੫॥ ਸੁਨੀ ਦਾਸ ਬਾਨੀ । ਸੁ ਆਗਜਾ ਬਖਾਨੀ “ਕਰੋ ਜੁੱਧ ਜਾਓ। 
ਸਭੈ ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਘਓ। ॥ ੧੬॥ ਬਨੇ ਬੇਇਮਾਨਾ। ਸਫਾ ਹੋਇ ਹਾਨਾਂ । ਪਹਾਰੀ 
ਨ੍ਰਿਪਾਲਾਂ । ਮਹਾਂ ਮੂਢ ਜਾਲਾ ॥ ੧੭ ॥ ਤਿਨੋ ਧਰਮ ਨਾਸ਼ਾ। ਕੁਕਰਮੰ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ॥ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਮਾਨੀ । ਕਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ॥੧੮॥ ਹਟਜੋ ਬੀਰਭਾਰੀ। 
ਕਰੈ ਚਾ੫ ਧਾਰੀ।ਲਏ ਤੀਰ ਤੀਖ। ਢਨੀਝੈ ਸਰੀਥ£॥ ੧੯॥ ਕਿਤੇ ਸਿੰਘ 
ਸੈਗੀ । ਚਲੋ ਹੈਂ ਭੁਜੈਗੀ । ਜਹਾਂ ਸੈਨ ਰੋਕੀ । ਦਿਸ਼ਾ ਸੋ ਬਿਲੋਕੀ॥ ੨੦ ॥ 
ਗੁਰੂ ਪਾਇ ਹੇਰੇ? । ਸ ਪਾਰੇ ਘਨੋਰੇ । ਧਰਮੋ ਸੀਸ ਜਾਈ ।ਪ੍ਰਲੋਕੈ ਸਹਾ- 
ਈ॥ ੨੧॥ ਗਹੋ ਬਾਹੁ ਮੇਰੀ । ਪਤੜੋ ਸ਼ਰਨਿ ਤੋਰੀ” । ਗੁਰੂ ਦੀਨ ਬਾਪੀ । 
€ਕਰੋ ਸ਼ੱਤ ਥਾਪੀ ॥੨੨॥ ਜਹਾਂ ਮੋਹਿ ਬਾਸਾਂ । ਰਖੋ ਤੋਹਿ ਪਾਸਾ।ਧਰੋ ਮੋਰਿ 
ਧਜਾਨਾ। ਜੁੰਝੋ ਸ਼ੱਤ ਹਾਨਾ ॥੨੩॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਜਿਤਿਕ ਰਿਦੇ ਮਹਿ ਕਾਮਨਾ 
ਪੰਥ ਸੂਦਾਰੀ ਪਾਇੰ` ਭੋਗਹਿੰ ਧਰਨੀ ਰਾਜ ਕੋ,ਮੋਹਿ ਮਿਲਹਿ ਪੁਨ ਆਇ 
॥੨੪॥ਰਸਾਵਲਫੰਦ। ਜਿਤੇ ਮੋਹਿ ਸੈਗੀਲਰੈਂਗੇ ਭੁਜੈਗੀ। ਬਨੈ ਤੂੰ ; ਪ੍ਧਲ।੧ 
ਭੁਰੀਂ ਸੂਖ ਨਾਨਾ!॥ ੨੫ ॥ ਬਚੇ ਐਸ. ਦੀਨੌ। ਮਹਾਂ ਮੋਦ ਕੀਨੋ । ਨਮੋ 
ਕੀਨਿ-ਢਾਲਾ । ਸੁ ਜੋਧਾਬਿਸਾਲਾ ॥੨੬॥ ਬਡੀ ਸ਼ੀਘ ਧਾਯੋ । ਤਿਸੀ ਥਾਂਵ 
ਆਯੋ । ''ਗੁਰੂ ਨੈਦ ਜੋਧਾ ।ਦਲੈ ਪੁੰਜ ਰੋਧਾਂ"॥੨੭॥ਬਝੇਂ ਉਚਗਾਜਾ। ਮਹਾਂ 
ਜੁੱਧ ਸਾਜਾ। ਤਜੇ ਤੀਰ ਤੀਖੇ। ਬਿਧੇਨੈਂਬੀਰ ਦੀ੩॥੨੮॥"ਗੁਰੂ ਨੌਦ ਆਫੇ। 
ਕਰੇ ਬੋਲ ਪਾਛੇ । ਭਯੋ ਆਪ ਆਰੇ" ਮਹਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਜਾਗੇ॥੨੯॥ ਕਹੋ “ਪੰਥ 
ਜਾਓ। ਗੁਰੂਪੈ ਸਿਧਾਓ । ਖਰੇ ਸੋ ਉਡੀਕੈ' । ਚਲੈ' ਫੇਰ ਨੀਕੋ” ॥੩੦॥ ਕਹੈ 
ਬਾਰ ਬਾਰੀ।“ਚਲੀਜੈ ਅਗਾਰੀ?ਗੁਰੂ ਪੁੱਤ ਜੋਧਾ । ਪਿਖੇ ਸੱਤਰ ਕੋਧਾ ੩੮ 

"ਬਡਾ ਰੌਲਾ ₹ਗ ਦਾ ਤੇ ਬੀਰਾੰ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣਿਆ । ”ਸਹਾਇਤ। ਟੇਤ । “। ਨਾਲ) ਮਿਲਾਕੇ ਚਲੋ 
ਅਓ। ।((ਆਪ) ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਂ । “ਭਾਵ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੈ ਜਾਵੇਗੀ । 5੭ਪਾਂ 
ਵਰਗੇ । “ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਢਰਨ ਦੇਖੇ । "ਮੇ ਨਾਲ (ਟਕੇ) ਸੂਰਮੇ ਲੜਨਗੇ । <2 ਉਨ੍ਹਾਂ-ਦਾ 
ਮੁਬੀਆ ਹੋਵੇਗਾ । ""(ਜਿੱਏ) ਗੁਰੂ ਨੰਦ ਜੋਧੇ ਨੇ (ਸੂ ) ਦਲ ਸ ਸਾਚੇ ਨੂੰ ਟੋਕ ਰਖਿਆ ਸੀ । 

`੧੧ਗੁਣੂ ਦੇ ਪੁੱਤ (ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ) ਆਵਦ ”ਕੇ ਪਿੱਛੇ ̀  ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਐੱਗੇ ਹੇ ਗਿਆ 
(ਉਦੇ ਸੰਘ) । ਮੁੜ ਮੁੜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ੧। “ਪ੦-ਬਧੇ। 



ਮਰ] ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਮ੪% । (੫੮੬੨ ) ਲਿਤੁ ੬ 1੪. 45. 

/ ਨਹਾ ਜਾਲ ਦਾਹਾ । ਰਲਧੋਤ ਮੱਹ। ਪਿਤ ਬਕ ਜਾਣਾ। ਨ ਜੋਡੈਂ= 
ਪਛਾਨਾ ॥੩੨॥ ਗੁਰੂ ਓਰ ਚਾਲਾ'। ਬਝੋ ਜੁੱਧ ਘਾਲਾ । ਉਦੇ.ਸਿੰਘ ਗਾਢਾ। 
ਰਿਪੂ ਰੋਕਿ ਠਾਢਾ ॥੩੩॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਗੁਰ ਢਿਗ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਇਕ ਰੈੰਘ- 
ਰੇਟਾ ਬਡ ਬੀਗ ਤਿਸ ਕੋ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਜੋਗਛ” ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੀਗ/॥ 
੩੪॥ਲਲਿਤਪਦਫੰਦ ॥ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਧਰਿ ਧੀਰਜ ਬੋਲਯੋ “ਮਮ ਚਿਤ ਕੀ ਤੁਮ 
ਜਾਨੀ।ਪਹੁੰਚਜੋਂਚਹੋਂ ਤਿਨਹੁੰ ਢਿਗ ਮੈਂ ਚਲਿ;ਆਇਸੁਆਪਬਖਾਨੀ॥੩੫॥ 
ਇਸ ਸਲਿਤਾ ਲਗਿ ਸੈਂਲੋ ਪਹੁੰਦੋਂ ਹਿੰਮਤ ਏਤਿਕ ਦੀਨੀ।ਆਂਗੇ ਚਹਹੁ 
ਸੁ ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾਨਿਧਿ ! ਪਰੀ ਲਰਾਈ ਪੀਨੀਂ”॥੩੬॥ ਸਰਸਾ ਨਾਮ. ਹੁਤੋ 
ਇਕ ਨਾਲਾ ਤਿਸ ਜੋ ਤਟ ਗੁਰ ਠਾਵੇ। ਸੁਨਿਕੈ ਜੀਵਣ ਸਿੰਘ ਤੋ ਬੋਲੋ 
ਗਮਨਹੁ ਹ੍ਰੈ ਕਰਿ ਗਾਵੇ॥੩੭॥ ਪਹੁੰਚੋ ਇਸ ਨਾਲੇ ਕੇ ਤਟ ਲੌ ਇਹਮਰਜ਼ੀ 
`ਜੇ ਤੋਹੀ ।ਆਇ.ਿਹਾਂ ਲਗਿ ਹੀ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚੈ ਆਗੇ ਗਮਨ ਨ ਹੋਹੀਮ੩੮॥ 
ਕਹਤਿ ਜਹਾਂ ਲਗਿ.ਪਹੁੰਚਨ ਤੈ' ਅਬਿ,ਤਹਿ ਲੋ ਆਇ ਨਿਸਸੈ । ਬਿਲਮ 
ਨ ਕਰਹੁ ਪਯਾਨਹ ਸਨਮੁਖ ਸਮੁਛਾਈ ਰਿਪੁ ਪ੍ੈਸੈਂ?॥ ੩੯੭ ਸੁਨਿ ਪੁਭੋ 
ਬਾਕ,ਗਯੋ ਹਠ ਕਰਿਕੈ, ਸ਼ੀਘ ਪਹੂੰਚਨੋ ਜਾਈ।. ਊਚੇ ਬੋਲਤਿ ਸਿੰਘ ਪਛਾ- 
ਨਤਿ ਢੈਲਕੋ ਤਮ ਸਮੁਦਾਈ ॥ ੪੦॥ ਸਨੌ ਸਨ ਮੇਜ਼ਤਿ ਰਿਪੁ ਗਨ ਕੋ 
ਆਵਤਿ ਗੁਰ ਸੁਤ ਚਾਲਾ।ਮਿਲਯੋ ਜਾਇ.ਸਭਿ ਬਾਤ ਬਖਾਨੀਚਲੀਅਹਿ 
ਮਗ ਇਸ ਕਾਲਾ॥੪੧॥ਕਰੈ' ਪ੍ਰਤੀਖਨ; ਮੋਹਿ/ਪਠਾਜੋ/ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਰਿਪ 
ਰੋਕੋ?। ਸੁਨਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਭਟ ਪੁਭੂ ਸੁਤ ਮਿਟੇ ਤੁਰ ਅਵਲੋਕੋ 
॥ ੪੨॥ ਤਉ ਗਮਨ ਕਰਿ ਸਨੇ ਸਨੇ ਚੱਲ ਲਰਤਿਉਂਦੇ ਸਿੰਘ ਜਾਨਾਂ । 
ਆਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਬਿੰਹੀਰ ਸਭਿ,ਰਣ ਤੇ.੩ਸਤਿ ਪਯਾਨਾ"” ॥੪੩॥ਸਨੋਂ 
ਸਨ ਤਿਨ ਰੱਛਕ ਹ੍ਰੈ ਕਰਿਮਾਰਗ ਸਹੀ ਪ੍ਰਭੁ ਚਾਲਰੋਪਰ.ਲਗਿ ਨਿਰਬਾਹ 
ਕਰੇ ਸਭਿ,ਪੀਛੇ ਜੈਗ| ਬਿਸਾਲੋ'' ॥ ੪੪ ॥ ਸਿੰਘ ਪੰਚ ਸੈ ਸੈਗ ਹੁਤੇ ਭਟ 
੧ਢੱਲਿਆਂ (ਅਜੀਤ ਸੰਪ) । "ਜਾਓ । [ਭਾਵ ਆਪ.?).ਏਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 
ਨਦੀ ਤਕ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ. ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ । “ਸਖਤ।“ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ। $ਜੀਵਣ ਮਿੰਘ ਨੂੰ 
ਕਹੀ । “(€ਧਰ) ਉਦੋਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੋਰੀ ਚੋਂਕ ਰਖਿਆ ਹੈ । "ਤੁਰਕ ਮਿਟੇ ਹੋਏ (ਦੂਰ ਰਹੇ ਹੋਏ) 

` ਦੇਖੇ । ੯ਫਿਰ ਬੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਜੇ ਚਲੇ, ਕਿਉਕਿ ਜਾਣ ਲਿਆ ਗਿ ਉਦੇ ਸੰਘ ਲੜ ਰਿਹਾਂਹੈ। 
“ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਐੱਗੇ ਜੋ ਵਹੀਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੰਗ ਤੋਂ ਭਰਦਾ ਭਜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਉਸ 
ਵਹੀਰ ਦੇ ਰੱਛਕ ਹੋਕੇ ਸਹਿਜੇ -ਸਹਿਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਪੜ ਤਕ ਸਾਰੇ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤੇ, 
ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰ ੂਧ ਹਦ ਰਹਾ ਉਦੇ ਸੰਘ ਕਾਲਾ) । 

$੫੬# ਏ "=” ?.5ਇ ੬ ਤੇ 



4 ਗੁਰ ਪ੍ਤਾਪ ਪੂਰਜ। ੫੮8੩! ____ਰਿ8੬। ਅਉ ੩੨. 
ਗਢ ਕੋ ਜਥਿ ਤਜਿ ਆਏ।ਕੇਤਿਕ ਉਦੋ ਸਿੰਘ ਕੌ ਸਗ ਲਗੰਤ ਜੈਗ ਮਹਿ 
ਜਾਏ॥੪੫॥.ਕੋਤਿਕ ਗੁਰ ਸੁਤ ਕੇ ਹੁਇ ਸੈਗੀ ਜ੍ਰਾਲਾ ਬਮਣੀ ਛੋਰੈਂ। ਔਰ 
ਸਕਲ ਕਲਗੀਧਰ ਕੇ ਢਿਗ ਮਿਲਹਿਂ, ਸ਼ੱਤ ਹਤਿ ਮੋਰਦਿਂ ॥੪੬॥ ਸਨਹੁਂ 

ਸੰਘ ਸੋਂਰਣ ਭਾ ਜਿਮ':-ਢੂਕੇ ਤੁਰਕ ਖੋਹਾਰੀਜਾਨਜੋਂ-ਗੁਰੂ ਇਹਾਂ 
ਰਣ ਘਲਤਿ, ਪਕਚ ਕਿਧੌਂ ਲਿਹੁ ਮਾਰੀ-॥੪੭॥ ਪਾਇ ਜ਼ੋਰ ਅਨਗਨਤ 
ਜ਼ਮੂੰ ਤਬਿ ਉਸਡੀਓਰੜ ਆਈ.ਧੁਖਹਿੰ ਪਲੀਤੋ;ਛੂਟਹਿੰ ਗੁਲਕਾ,ਗਿਰਹਿਂ 
ਬੀਰ ਸਮੁਦਾਈ॥ ੪੮॥ ਰੁਪਜੋ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਤਜਤਿ ਨ ਥਲ ਕੋ ਹਤਹਿ 
ਤੀਰ ਕਰਿ ਕ੍ਰੋਧ। ਲਲਕਾਰਤਿ “ਮਾਰਹੁ ਰਿਪੁ ਗਨੁ ਕੋ ਇਮ ਕਹਿ ਆਗਾ 
ਰੋਧਾ'॥ ੪੯॥ ਤਮ ਮਹਿ ਗਿਰਹਿੰ ਤੁਰਕ, ਗਿਰਬਾਸੀ, ਘਾਲਹਿਂ ਹੇਲ 
ਬਿਸਾਲੋ।ਬਹੁਤ ਅਲਪ ਕੁਛ ਲਖ ਨ ਜਾਂਹੀ ਭਾ ਸੇਗਾਮ ਕਰਾਲੋ॥੫੦॥ਹੜ 
ਹੜ ਹਸਤਿ ਜੋਗਨੀ ਨਾਚਹਿੰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਬੈਤਾਲਾ । ਜੈਬੁਕ ਬ੍ਰਿੰਦ ਪੁਕਾਰੈਂ' 
ਵਾਰੁਣ ਆਮਿਖ ਭਥੈਂ ਬਿਸਾਲਾ ॥੫੧॥ ਤਮ ਮਹਿੰ ਜਿਮ ਜੀਂਗਣ ਝਮ- 
ਕੈਤੇ ਧੁਥੈਂ ਪਲੀਤੇ ਪੁੰਜਾ । ਤੜ ਭੜ ਸ਼ਬਦ ਧਾਨ ਬਹੁ ਲੈ ਜਿਮ ਭਾੜਬਿਖੈ 
ਕਿਨ ਭੁੰਜਾ॥੫੨॥ਗਿਰਹਿੰ ਸਿੰਘ ਸਨਮੁਖ ਹਤਿ ਸ਼ੱਤ੍ਰਨਿ ਬਰੈਂ ਬਰੈਗਨ“ 
ਆਈ । #ਲੋਥ ਪੋਥਨਾ ਹੋਤਿ ਜਹਾਂ ਕਹਿ ਅਟਕ ਪੈਰੋਂ ਗਿਰ ਜਾਈ” ॥ 
੫੩ ਤਿਸ ਊਪਰ ਤੀਜਾ ਗਿਰ ਪਰਿ ਹੈ" ਦਰੜੇ ਆਪਸ -ਮਾਂਹੀ । ਪਰੇ 
ਕਰਾਹੈਂ' ਉਠਿ ਹੁੰਕਾਰਾ “ਹਾਇ ਹਾਇ? ਬਹੁ ਪ੍ਰਾਂਹੀਂ ॥੫੪॥ ਬਿਨ ਮਾਰੇ ਸ਼ੱਤ੍ਰ 
ਗਨ ਮਰਿ ਗੇ ਗਿਰੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖੈ ਕੇ। ਜ਼ੇਰਦਸਤ ਅਰੁ ਖਾਨ ਵਜੀਦਾ ਬੋਲੇ" 
ਊਚ ਰਿਸੈ ਕੇ॥੫੫॥“ਕਹਾਂ ਭਯੋ ਤੁਮਕਜੋ' ਬਲ ਹਾਰਯੋ,ਅਲਪ ਸਿੰਘ ਨਹਿ 
ਮਾਰੇਪਕਰੋ ਗੁਰ ਕੋ ਨਹਿ ਤ ਮਾਰ ਦਿਹੁ ਲਾਖਹੁੰ ਤੁਮ ਬਲ ਹਾਰੇ!॥੫੬॥ 
ਜਥੇਦਾਰ ਜੋ ਨਿਕਣ ਖਰੇ ਥੇ ਦੇ ਕਰਿ ਗਾਰਿ ਪਠਾਏ।/ਜਾਨ ਨ ਪਾਵੈ ਗੁਰੂ 
ਜੈਗ ਕਰਿ,ਪਕਰਹੁ”ਕਹਿ ਕਹਿ ਧਾਏ॥੫੭॥ “ਹਜ਼ਰਤਿ ਬ੫ਸ਼ੈ ਬਹੁ ਬਖ- 
ਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਜੇ ਗੁਰ ਗਹਿ ਲੇ ਚਾਲੈਂ?। ਇਮ ਕਹਿ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਧਾਇ ਪਰੇ ਖਲ 
ਤਜੀ ਤੁਵੈਗਨਿ ਜਾਲੈ' ॥੫੮ ॥ ਰਸਾਵਲ ਵੰਢ॥ ਹਜ਼ਾਰੋ' ਘਾਰੇ। ਖਰੇ ਧੀਰ 
'੧ੱਜਵੇਂ_ਉਦੇ' ਸਿੰਘ ਨਾਲ 'ਜੈਗ ਦੋਇਆ ਸੇ ਸੁਣੋ । ੨( ਵੈਰੀ ਦਾ ਐੱਗਾ) ਰੋਕ ਰਖਿਆ । 
'ਫਿਫਾਣੇ । $ਧਾਨ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੇ ਜਿਵੇ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ `ਕੈਈ ਫੂੰਨਦਾ ਹੈ । “ਦੇਵ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ, 
ਅਪੱਸਰਾਂ । $ਇਬ ਵੋਰੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਣ ਲਗੇ ਹਨ । “ਲੋਥਾਂ ਦਾ ਵੇਰ ਜਿੱਏ ਟੋਵੇ ਪੈਰ 
ਅਫੂਕਕੇ ਡਿਗ ਪੈਂਣ । ਦ'ਤੀਜਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦ੍ਰਾਂ ਹੈ । 



` ਤੂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਲ । (ਪ੮੬੪) _ ਰਿਤੁ € । ਸੌ$ 8੨. 

ਧਾਰੇ । ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ ਹਾਲੋ। ਬਝੇ ਹੋਲ ਘਾਲੋ॥੫੯॥ਲਰੈ ਆਨ
 ਗੌਰੀ/ਤਲ੍ਹ 

ਦੇਤਿ ਢੋਰੀ । ਮਿਲੈ' ਹੱਥ ਵੱਬੈ'। ਮਹਾਂ ਓਜ ਸੱਥ ॥੬੦॥ਤੁਢੈਗਾ
ਨਿ ਭਾਰੀ। 

ਕ੍ਰਿਪਾਨੈ ਨਿਕਾਰੀ। ਜੁਟੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰੇ। ਬਡੇ ਫੋਧ ਆ 
ਦਗ਼ਾ ਦੁਸ਼ਟ 

ਕੀਨੇ । ਅਧਰਮੀ ਸੁ ਚੀਨੇ । ਲਰੇ ਮਾਰ ਕੈਤੇ । ਰਿ ਸਿੰਘ ਖੇਤੇ ॥੬੨॥ 

ਰਹੇ ਵੇਰ ਥੋਰੇ । ਪਰਜੋ ਖੇਤ ਘੋਰੇਉਦੇ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰੋਧਾਰੁਪੜੋ ਪੈਰ ਜੋਧਾ੬੩॥ 

ਹਟੜੋ ਨਾਂਹਿ ਪਾਛੋ। ਤਜੈ ਬਾਨ ਆਛੋ। ਮਿਲੋ ਸ਼ੱਤ ਆਈ।ਚਹੂ ਓ
ਰ ਧਾਈ 

॥੬੪॥ਘਿਰੜੋ ਬੀਚ ਘੇਰੇ । ਬਿਲੋਕੇ ਦੁਵੇਰੇ । ਤਊ 'ਧੀਰ ਧਾਰੈ। ਤਜੈ ਤੀਰ 

ਸਾਰ ॥੬੫॥ "ਭਯੋ ਛੂਛ ਭਾਬਾ । ਤਜ;, ਚਾਮ ਹਾਥਾ । ਕਰਾਚੋਲ ਕਾਵੇ' । 

ਕਿਤੋ ਦੁਸ਼ਟ ਬਾਵੇ ॥ ੬੬॥ ਜਿਤੇ ਸਿੰਘ ਮੈਗੀ । ਕ੍ਰਿਪਾਨ
ੈ' ਸੁ ਨੰਗੀ । ਲਏ 

ਘੇਰ ਸਾਰੇ । ਜਥਾ ਖੇਤ ਬਾਰੇ॥੬੭॥ਮਨੇ ਚੇਦ ਭਾਨਾ”। ਪ੍ਵਾਰੇ ਮਹਾਨਾ। 

ਵਲੋ ਬਾਨ ਗੋਰੀ । ਦਈ ਦੋਹਿ ਫੋਰੀ ॥ ੬੮॥ ਬਝੇ ਖੱਗ ਬਾਂਹੇ
। ਮਹਾਂ ਸ਼ੱਤ 

ਗਾਹੇ । ਗਿਰੇ ਸਿੰਘ ਮਾਰੇ । ਸੁ ਸੁਰਰੀ ਸਿਧਾਰੇ॥ ੬੯ ॥ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਏਕ । 

ਪ੍ਰਹਾਰੈ ਅਨੌਕੂ । ਜਿਤੈ ਕੂਦਿ ਜਾਵੈ । ਤਿਤੈ ਮਾਰ ਘਾਵੈ॥7੦॥ਨ੍ਹੀਂ ਨੌਰ 
ਢੂਕੇ । ਹੜ ਭਾਖਿ ਕੂਕ।ਨਹੀਂ' ਨੇਰ ਹੋਵੈਂ। ਰੁਪਯੋ ਸਿੰਘ ਜੋਵੈਂ ॥7੧॥ , 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਤੁਰਕ ਪਹਾਰੀ ਬਹੁ ਹਤੇ ਖੇਤ ਪਰਮੋ ਸਮੁਦਾਇ । ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ 

ਦੇਕ ਹੀ ਲਰਤਿ ਲਾਖ੯ ਰਿਪੁ ਆਇ॥ ੭੨ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਬਹੁ 

ਤਬਿ ਤਯਾਗੀ ।ਉਦੋ ਸਿੰਘ ਕੇ ਕੋਤਿਕ ਲਾਗੀਆਇਲ ਭਯੋ ਸ਼ੋਣ ਨਿਢੋ- 

ਚੋੜਮਭੀਗੇ ਸਰਬ ਚੀਰ ਦਿਖਰੈਤਾ॥੭੩॥ਨਹੀਂ' ਮੂਰਛਾ ਪਾਇ ਸੁ ਤਾਂਹਿਂ। 

ਬਹੁਰੋ ਖੜਗ ਹਨੈ ਰਨ ਮਾਂਹਿ।-ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਇਹੀ-ਜਾਨਿ ਰਿਪੁ ਅਰੇ।-ਹ੍ਰੈ 

ਕਰਿ ਹਤਿ, ਘਾਇਲ ਕੋ ਮਰੇ“-॥੭੪॥ਕਰਿ ਕਰਿ ਹੇਲ ਧਾਇ ਢਿਗ.ਢੂਕੇ। 

੬ਮਾਰ ਮਾਰ? ਕਰਿ ਕੈ ਮੁਖ ਕੂਕੇ । ਤਊ ਨਿਕਟ ਨਹਿ ਪਹੁੰਚੇ ਰਿਪੁ ਗਨ । 
== (੬ 

-ਮਾਰਹਿ ਜੋਧਾ-ਇਮ ਲਖਿ ਡਰ ਮਨ॥੭੫॥ ਭੋਵ ਪਹਿਰ ਲੌ ਰਿਪੁ ਦ
ਲ 

'ਭੇਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਛੜਿਆ ਤੇ ਢਾਲ (ਅਰ) ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਲਈ [ਚਾਮ=ਢਾਲ] । 

ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਸੋਉਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ “ਤਜਤੋ ਚਾਂ੫ ਹਾਬਾ” ਸੀ ਕਿ ਹੱਥੋਂ ਧਨੁਖ ਛੱਡ ਵਿਤ੍ਰਾਂ 

ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਪਕੜ ਲਈ । “ਵਾੜ ਜਿਵੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ( ਘੇੜਦੀ ਹੈ, )4 

ਬਮਾਨ' ਵੰਢ ਸੂਰਜ ਨੂੰ । “ਮਾਰ 2? ਕਹਿਟ ਕੁਗਦੇ ਹਨ । “ਠੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ । $ਤਦੇ ਬੀ 

ਮੂਰਛਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। “ਵੈਰੀ ਇਹ ਜਾਣਕੇ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਅੜੇ ਕਿ ਇਹੀ ਗੁਟ੍ ਹੈ । “(ਬਾਕੀ ਦੇ 

ਸਾਥੀ ਘਾਇਲ ਟਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਮਰ ਗਏ ਹਨ ਵੈਰੀ ਇਹ ਸਮਬ ਰਹ
ੇ ਹਨ ' 



4੨ ਰਾ ਪੂਜ (੫੮੬੫) ਰਤ ੬ ਸੰ ੩੩. 
ਰੋਕੋ । ਹਨੇ ਧਾਇ ਜਿਤ ਜਾਇ ਬਿਲੋਕੇ"। ਏਵ ਬਧੂ ਲੋ ਆਇ ਬਿਬਾਨੇ ' 
ਮੈਂ ਬਰ ਹੈਂ; ਮੈਂ ਬਰੋਂ” ਬਖਾਨੋ॥ ੭੬ ॥ ਐਸੋ ਮਹਾਂਬੀਰ ਮਮ ਲਾਯਕ । 
ਲਰਹਿ ਇਕਾਕੀ ਲਾਖਹੁੰ ਘਾਇਕ) ਚਲੀ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਜਬੈ ਤੁਵੈਰੀ । ਵੋਹਿ 
ਦਏ ਸਗਰੇ` ਹੀ ਅੰਗੇ ॥੭੭ ॥ ਮਸਤਕ ਬਿਖੈ ਲਗੀ ਜਬਿ ਗੋਰੀ । ਗਿਰਯੋ 
_ਸਮੁਖ ਹੀ ਸ਼ੱਤ੍ਰਨਿ ਓਰੀ। ਰਿਸ ਤੇ ਕਟਹਿ ਅਧਰ ਮੈਗ ਦੈਤਾ । ਭਯੋ ਉਦੇ 
ਸਿੰਘ ਕੋ ਇਮ ਅੰਤਾ॥ ੭੮ ॥ ਦੇਖਿ ਦੇਵਤਾ ਸਭਿ ਬਿਸਮਾਏ।ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ 
ਦਰਿ ਸਮੁਦਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰਤਿ ਉਰ ਕਰਿ ਧਯਾਨ ਉਦੋਂ ਸਿੰਘ 

ਨ ॥੭੯॥ ਇਤਿ ੩1 ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਖਸਣਮ ਰੁਤੇ “ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਕਉ ਸਤੀ ਅਧ ਭਕ॥ ਨ 
੩ ਤੇ, [ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ੬੫ । ਜੈਗ] । 

ਦੌਹਰਾ ॥ ਸਭਿ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਸੈਗਿ ਲੀ ਉਦੋ ਸਿੰਘ ਬਲ ਸੂਰ। ਗੁਰੂ ਨਿਕਟ 
ਪਦ ਪਾਇ ਬਡ ਜਗ ਮਹਿੰ ਜਸ ਭਰਪੂਰ ॥ ੧ ॥ ਭੁਦੰਗਪ੍ਯਾਤ ਫਂਦ ॥ ਸਕੈ 
ਸਿੰਘ ਸੂਰੇ ਜਥੈ ਮਾਰ ਲਨੇ । ਪਹਾਰੀ ਮੈਲੋਛੈਂ ਬਿਲੋਕੌਂ ਸੁ ਚੀਨੇ'। ਮਹਾਂ 
ਸੋਵ ਧਾਰਜੋਂਗੁਰੂ ਮਾਰਿ ਲੀਨੇ। ਫਤੇ ਆਜ ਹੋਈ,ਨਹੀਂ' ਜਾਨਿ ਦੀਨੋ ॥੨॥ 
ਜਿਸੀ ਨੇ ਪਹਾਗੇ ਘਨੌਰੇ ਖਪਾਏ । ਚਿਰੋਕਾਲ ਬੀਤਾ ਮਹਾਂ ਜ਼ੈਗ ਪਾਏ । 
ਘਨੀ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਸੈਨ ਜੂੜੈਤਿ ਮਾਰੀ । ਕਿਤੇ ਮਾਸ ਬੀਤੇ ਦਿਯੋ ਖੇਦ ਭਾਰੀ 
॥੩॥ਨਹੀ' ਖੇਤ ਤੇ ਹਾਰ ਲੈਕੇ ਪਧਾਰੇ। ਬਡੇ ਕੇਸਰੀ ਚੈਦ ਤੇ ਆਦਿ ਮਾਰੇ ।. 
ਬਡੋ ਬੀਰ ਬੋ ਪੈਂਡਖਾਨੰ ਬਿਦਾਰਾ । ਮਹਾਂ ਓਜ ਤੇ ਤਾਂਹਿ ਕੋ ਆਜ ਮਾਰਾ . 

। ॥ ੪॥ ਬਡੀ ਦੂਣ ਸੈਲਾਨ ਕੀ ਸੈਲ ਜੋਗਾ“ । ਉਜਾਗੇ, ਪ੍ਰਹਾਰੇ ਜੁ ਥੇ ਬੀਰ 
ਲੋਗਾ। ਘਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ੇ ਜਸੈ ਜਾਂਹਿ ਗਾਵੈਂ । ਧਰੈ ਤ੍ਰਾਸ ਜੋਧੇ ਨਹੀਂ ਨੌਰ. 
ਜਾਵੈਂ॥੫॥ਲਰੇਤੇ ਚਹਜੋ ਜੋ ਸਦਾ ਜੀਤ ਲੇਤਾ।ਅਰੇ ਲਾਖ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਪੀਠ 
ਦੇਤਾ।ਸਭੈ ਹਿੰਦਵਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜਾਨਿ ਮਾਨੰ।ਮਰਯੋ ਆਜਸੋਊ ਘਨੇ ਬੀਰ ਹਾਨੈ 
॥੬4ਭਯੋ ਜੈਗ ਕੋ ਅੰਤ ਹੋਤੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ।ਰਹੈ ਜੀਵਤੋ ਭੇੜ ਪਾਵੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾ?। 
ਕਹੈਂ ਆਪ ਮਹਿ ਯੌ ਮਲੋਛੋਂ ਪਹਾਰੀ । ਨਹੀਂ ਮੂਢ ਜਾਨੈ' ਗੁਰੂਖੇਲਧਾਰੀ 

(ਜਿਧਹੋਂ' (ਗਰੂ ਜੀ ਵੱਲ) ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ । 
_.ਮੂਰਾਂਤਬਾਂ । “ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਮਲੋਛ ਨੇ ਵੇਖਕੇ ਪਛਣਿਆਂ (ਕਿ ਗੁਦੂ ਹੈ ਇਹੋ) । ਏਊਸ 
(ਸੁਰੂ) ਨੂੰ । “ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਪਹਾੜੀ ਦੂਠ । 5ਸੇਸ਼ਾਂ ਜੈਗ ਜੋ ਹੂੰਦਾ ਸੀ ਸੋ ਮੱਜ 
ਹੱਕਾਂ । ̀ਜੇ ਜੀਂਵਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫੋਜ ਪਾਂਦਾ । 



ਸ੍ਰੀ ਘੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ ( ੫੮੬੬) ਰਿਸ ੬ । ਅੰਧ ੩੩, 

॥9॥ਬਝੇ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਹਖੈਗਾਤ ਪਾਰੋਂ' । ਲਰੈ ਬਾਪੁਰੇ ਤੋਕਹੌਕਯੋਂਨਮਾਰੇ ? 
੧ਜਥਾ ਨੀਰ ਰੋਕੇ ਗਿਰੈ, ਅੱਗ ਰੋਕਾਂ ਛਹੇ ਤੇ ਜਲੈ ਵੈਲ ਤੈਸੇ ਬਿਲੋਂ- 

ਕਾਂ੧੮॥ਦਲੀ ਅੱਗ ਦੌਰਜੋ ਮਿਲੋਂ ਤਾਂਹ ਆਈ“ਗੁਰੂ ਨੰਦ ਸੈਗੇ ਜਹਾਂ ਬੀ 
ਲਰਾਈ।ਨਦੀ ਸੋ ਚਢੀ ਮੀ'ਹ ਵੱਠ੧ੋ ਉਚਾਏ”। ਕਿੱਤੇ ਸਿੰਘ ਕੌ ਬੇਗ ਬੀਚੈ , 
ਬਹਾਏ”॥੯॥ ਨਰਾਜ ਵਦ ॥ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪਾਰ ਹੋਇਓਂ । ਲਰੋ ' 
ਮਲੋਛ ਬਾਹਨੀ ਬਿਸਾਲ ਬ੍ਰਿੰਦ ਵੋਇਓ । ਛੁਰੇਤਿ ਹੈਂ ਤੁਢੈਗ ਚੈ'; ਚਲਾਇੰ 

ਤੀਰ ਤੀਛਨਾ। ਲਰੰਤਿ ਵੌਰ ਦੇਤਿ ਹੈਂ ਸਰੀਰ ਕੋ; ਨਿਰੀਛਨਾ੯॥ ੧੦ ॥ 
ਦੁ ਓਰੀਆਂ ਜੁ ਗੋਰੀਆਂ ਕਮੈਤਿ ਢੇਰ ਛੋਰੀਆਂ । ਸ਼ੁਕੰਤਿ'”# ਸੀਸ ਊਪਰੇ 

ਲਗੈਤਿ ਦੇਹਿ ਢੋਰੀਆਂ।ਮਚਾਇ ਸ਼ੋਰ ਠੌਰ ਕੋ ਅਮੋਰ ਠੌਰ ਜੈਗਕੇ”"। ਮਿਲੋ 
ਪ੍ਰਬੀਰ ਮਾਰਤੇ ਹਕਾਰਿ ਸ਼ੱਤ ਸੈਗ ਕੇ"॥੧੧॥ ਦਰਰਾ॥ ਨਦੀ ਤੀਰ ਲਗਿ 
ਆਇਗੋਸਿਖਰੇਘਰੇਟਾਜੋ”ਏ। ਪਿਖਿ ਕੈ ਦਲ ਬਲ ਰਿਪੁਨਿਕੋ ਭਯੋ ਨਰ 
ਕਿਯ ਵੋਇ॥੧੨॥ਅਪਰਸਿੰਘ ਕੇਤਿਕ ਬਿਰੇ ਹੋਨਿ ਲਰਜੋ ਸੈਗਾਮਨਿਕਤ 
ਢੁਕੇ, ਰੋਕੇ, ਹਤੇ, ਪਹੁੰਚਤਿ ਭਵ ਜਮ ਧਾਮ ॥੧੩॥ ਸੈਯਾ ॥ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ 
ਬਿਰਯੋ ਤਿਹਠਾਂ ਗਨ ।ਸੰਘਨਿ ਹਾਥ ਤੁਵੈਗ ਸੈਭਾਰੇ । ਪਾਇ ਬਰੂਦ ਕਸੈਂ 
ਗੁਲਕਾ ਦੁਇ ਠੋਕਨ ਤੇ ਛਟਾਕੈਂ ਗਜ ਭਾਰੇ। ਹਾਥਨਿ ਪੈ ਧਰਿ ਤਾਂਕ ਰਵਾਂ 
ਕਰਿ ਡਾਂਭਤਿ ਪਾਵਕ ਤੂਰਨ ਧਾਰੇ ।ਮਾਰਤਿ ਹੈਂ ਢਿਗ ਆਵਤਿ ਨਾ; ਭਰ 
ਦੇਤਿ ਮਹਾਂ,ਗੰਹਿਂ ਦੂਰ ਬਿਡਾਰੇ ॥੧੪॥ ਹੇਲ ਕੋ ਘਾਲਿ ਬਿਸਾਲ ਪਰੇ ਖਲ 
ਮਾਰਤਿ ਬੋਲਨ ਕੇ ਲਲਕਾਰੇ। ਖਾਇਕੈ ਮਾਰ ਹਟੈਂ ਪਿਛੁਵਾਇਕੈ,ਕੋ ਮਰਿ 

ਜਾਤਿ ਤ੍ਰਸੈਤਿ ਨਿਹਾਰੇ'ਮਜੀਵਣਮਘ ਰੁਪਜੋ ਪਗਠਾਢ ਹ੍ਰੈ ਛੋਰਿਤੁਵੈਗਨ 
'ਪੇੜਿਆਂ ਦੋ ਸ੍ਰੀਰ ਪਾੜੇ । (ਅ) ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ੧ੋਇਬੋਂ ਭਾ: ਜੀਵਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਕੇ 

- ਲੜਨਾ ਤੇ ਗੁਰ ਸੁਤ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇ'ਲਿਆ ਹੈ । ੧ਜਿਵੇ' ਪਾਣੀ(ਦੇ ਪੂਵਾਹ ਅਰੋ)ਪਹਾੜ 
ਆ ਜਾਵੇ ਤਿਵੇਂ ਅੱਗਾ ਟੋਕਿਆ (ਆਉਂਦੇ ਵੋਰੀ ਦਾ) । %(ਫਿਰ ਜਿਵੇ ਓਹ ਪਹਾੜ) ਢੈ ਪਵੇ 
(ਤਾਂ ਰੁਕਿਆ ਪਾਣੀ) ਫੇਲਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤੇਸੇ ਦੇਖਿਆ (ਜੀਵਣ ਨੰਘ ਨੇ) । “ਦਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 
ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਉਥੇ ਆ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਲੋਂ ''। ਕਿਸੇ ਉਦੇ ਥਾਂ ਮੀਂਹ ਵੱਸਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਦੀ 

ਚੜ੍੍ ਆਈ ਸੀ। “ਅਪਣੇ ਵੇਗ ਵਿਚ _ਬਹਾ ਲੋ ਗਈ ,ਨਦੀ)'। `ਬਹੁਤੀਆਂ । ₹ਗੱਖਾੰ । (ਅ) 
ਦੇਖਿਅ/ ਜਾੰਦਾ ਹੈ । “"ਸੂਕਦੀਆਂ ਹਨ । "'ਦੈਂਗ ਦੀ ਜੋ ਅਮੋੜ ਥਾਂ ਸੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਰ ਜਾ 
ਮਚਾਇਆ । "”,ਗ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ (ਭਾਵ ੨ਰਕਾਂ/ ਨੂੰ ਵੈਰਡਰਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਨੇ ਨਰਮ ਜਾਂ ਸਿਏ 
[ਸੈਸ:, ਪੂਵੀਰ=ਦੰਗਾ ਸੂਰਮਾ) । "ਵੇਖਕੇ ਹੀ ਭਰ ਨਾਲ ਮਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । (ਅ) ਕੋਈ ਮਰਟੈ 
ਕੋਈ ਡਰਦੇ ਵੇਖੀਦੇ ਹਨ । #ਪਾ:-ਜ਼ੂਕਾਂਤ।_ 



ਮੂੰ ਦਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਪੂਰਜ। _ ( <੮੬੭ ) ਰਿਤੁ ੬ । ਆ; ੨ੜੇ, 
ਸੈਗ ਪ੍ਰਹਾਂਰੇ । ਹੇਲ ਕੋ ਬਾਲਤਿ, ਛਾਲਤਿ ਮੰਦਹਿ, ਘਾਲਤਿ ਸ਼ੱਤ੍ਰਨਿ ਕੌ 
ਦੁਖ ਝਾਰੇ ॥ ੧੫ ॥ ਕੇਤਿਕ ਸਿੰਘ ਗਏ ਮਰਿਕੈ ਗੁਲਕਾਂ ਲਗਿ ਫੂਟੋਂ ਪਰੇ 
ਨਿਜ ਅੰਗਾ । ਰੋਕਨ ਕੋ ਹਿਤ ਠੋਕਤਿ ਹੈਂ ਗਜ ਸ਼੍ਰਿੰਦ ਬਿਲੋਕਤਿ ਛੋਰਿ 
'ਤੁਵੈਗਾਘਾਇਲ ਘੂਮਤਿ ਝੂਮ ਗਿਰੈਂ ਜਿਮ ਬਾਯੂ ਉਖਾਰਿ ਕਰੈ ਤਰੁ ਭੈਗਾ। 
'ਮੂੰਜ ਮਿਲੈਂ ਹਿਤ ਭੈਜਨ ਕੇ ਹੁਇ ਗੈਜਨ ਸ਼੍ਰਣਤਰੈਗ ਸੁਰੰਗਾਂ॥੧੬॥ਆਨ 
ਪਰੇ'ਕਰਿ ਜੋਰ ਮਹਾਂ ਚਹੂੰ ਓਰਨ ਡੇ ਰੋਣਐਰਮਚਯੋਤੀਰਤਿਸੀਸਲਿਤਾ 
ਬਿਰ ਹੋਇ ਬੋ ਚਲਤਾਂ ਜ਼ਲ ਬੇਗ ਬਹਾਯੋ । ਛੋਡ ਦਈ ਇਕ ?ਗ। ਤੁਵੈ- 
ਗਨ ਸਿੰਘ ਜਿਤੋਂਕ ਸਮੂਹਨਿ ਘਾਯੋ । ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਗਿਰੇ ਸਭਿ 
ਪ੍ਰਾਨ ਦਏ ਗੁਰ ਕੋ ਪੁਰਿ ਪਾਲੋ ॥੧੭॥ ਪਾਰ ਪਰੇ ਕਿਤਨੇ ਜਲ ਤੇ ਚਲਤੇ 
ਬਲਤੇ,ਫਲਤੋਂ ਨ ਲਰਾਈ।ਸ਼੍ਰੀਗੁਰ ਕੋ ਸੁਤ ਬੀਰ ਬਡੋ ਰਿਪੁ ਰੋਕਿ ਬਿਠੋ- 
ਕਤਿ ਮਾਰਗ ਜ਼ਾਈ” । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁਖ ਬੋਲਿ ਫਤੇ ਜੁਤਿ ਜਾਇ ਮਿਲੜੋ 
ਪਿਤ ਕੋ ਹਰਿਖਾਈ । ਕੋਤਿਕ ਸਿੰਘਨਿ ਜੈਗ ਕਰੇ ਨਿਜ ਮੈਗ ਹੁਤੇ ਸੁ 
ਹਤੇ ਸਮੁਦਾਈ ॥੧੮॥ਕੇਤਿਕ ਘਾਇਲ ਸ਼੍ਰੋਣਤ ਚਾਲਤਿ ਪੁੰਜ ਸੈਕਾਲਤਿ 
ਲਯਾਇ ਲਵਾਏ' । ਸਿੰਘ ਉਦੇ ਰਿਪੁ ਰੋਕਿ ਲਿਯੋ ਭਟ ਲਾਂਖਹੁੰ' ਆਯੁਧ 
ਆਨਿ ਚਲਾਏ! ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਢਿਗ ਭਾਖਤਿ “ਬੈਭ ਮਨਿੰਦ ਖਿਰਯੋ 
ਤਿਸ ਜਾਏ% ਤੀਰ ਪਿਥੈ ਰਿਪ,ਤੀਰ ਦਿਯੈ ਬਹ;ਬੀਰ ਗਏ ਖਪਿ ਕੈ ਸਮੁ- 
ਦਾਏ॥੧੯ ।ਜ਼ਾਰ ਘਰੀ ਇਕ ਜਾਮ ਲਰਯੋਬਲ ਬਾਹੁਨਿ ਤੇ ਬਹੁ ਬੀਰਨਕੋ। 
ਬੀਧਤਿ ਗੇਰਤਿ,ਟੇਰਤਿ ਹੈਂ ਅਰਿ, ਜਾਚਤਿ ਕੇਤਿਕ ਨੀਰਨਕੋ” । ਹੇਰਤਿ 
ਹੈਂ ਮੁਖ ਟੇਰਤਿ ਹੈਂ ਮਿਲਿ ਘੇਰਤਿ ਹੈਂ ਚਹਿ ਪੀਰਨਕੋ' । ਢੋਰਿ ਸਜ਼ੀਗੰਨ 
ਬੀਰਨ ਕੇ, ਹੁਇ ਛੂਛ ਤੁਨੀਰਹਿ ਤੀਰਨਕੋ।੨੦॥ਮਯਾਨਤੇ ਥੈੱਚ ਕ੍ਰਿਪਾਨ 
ਲਈ, ਬਲਵਾਨ ਮਹਾਂਨ ਦਿਏ ਬਿਚਲਾਈ । ਛੋਭ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਹਾਂ ਉਛਲੋ 
ਕਿ ਅੰਗ ਨਿਮੈਗਹਿ ਛੈਗ ਸਦਾਂਈ"'ਹ੍ਰੋਦਕ ਸੈਗ ਮਲੇਛ ਤੂਵੈਗ ਦਈ 
ਬਹੁ (>ਰਕ) (ਸਿੱਘਾਂ ਨੂੰ) ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਿਲਕੇ ਆ £ੱਦੇ ਹਨ (ਪਰ ਆਪ) ਮਦ ਜ.ਦੇ ਹਨ 
ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਾਲ ਦੰਗੇ ਜਾਕੇ । “ਭਾਵ ਤੁਰਕ ਆ ਪੇ । $(ਕਤ? ਚਲਦੇ ਜਲ 2” ਬਲ ਨਾਲ 
ਪਾਰ ਹੋਕੇ ਲੜਾਈ ਤੋ ਟਲਦੇ ਨਹੀ” ਸੰ ਨੂੰ ਠੋਕ ਪੇ ਗਈ ₹੪ਕੇ ੪ਟ ਜੀ ਦਾ ਵਡਾ 
ਛੀਰ ਪੱਤਰ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । “ਨਾਲ਼ ਲੋ ਆਂਦੇ ਹਨ । 5ਰੂਸ ਥਾਂ ਬਮ ਵੱਡੇ (ਉਦੈ ਸਿਘ) 
ਗਿਰ ਹੌਗਿਆ ਸੀ । ?ਕਈ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ .੯₹੪ਦੇ ਹਨ, ਏਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਿਠਕੇਪੋ੍ਰਾ 
ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਚ ਨਪੀੜਨਾ ਚਾਹੈਦੇ ਹਨ । ੯(੨ਰੀ) ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵੋ੩ਦਿਆਂ ਛੁੱਥਾ 
ਤੀਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਗਿਆ । ੯”ਤਦੇ' ਠਿਸ਼ੰਗ ਹੋਕੇ ਅੰਗ ਕੱਟਕੇ ਵੇਰੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਾਂਤਾ। 



ਰੀ ਦੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ ( ੫੮੬੮) ਰੂਤ ੬ । ਸੰਨ ੩੩. 

ਗਨ ਛੋਰ,ਕਰੀ ਸਮੁਹਾਈਂ'ਭਾਲ ਮੈਂ ਲਾਗ ਬਿਸਾਲ ਗਈ ਵੁਟਿਕੈ ਦਸ 
ਦ੍ਰਾਰ ਤਹਾਂ ਮਿਤ ਪਾਈ ॥ ੨੧॥ ਆਇ ਗਏ ਸਲਿਤਾ ਤਣ ਪੈ ਜਬਿ ਤੁ 
ਹਮ ਧੈ ਬਡ ਜੋਰ ਕੋ ਘਾਲਗਮਾਰਿ ਕੈ ਤੀਰਨਿ ਬੇਧਿ ਸਰੀਰਨਿ ਬੀਰਨ ਕੌ 

ਬਡ ਹੇਲ ਕੋ ਬਾਲਗਜੀਵਣ ਸਿੰਘ ਮਰਕੋ ਤਿਹ ਠਾਂ ਗੁਲਕਾ ਲਗਿ। ਕੈ ਪਦ 
ਪਾਇ ਬਿਸਾਲਾਂ੧ਤਾਂ ਛਿਨ ਮੈਂ ਚਵਿ ਨਾਰੋ ਗਯੋ ਜਲ ਹੋਇ ਗੈਭੀਰ ਸਥੇਗ 
ਤੋ ਚਾਲਾ ॥ ੨੨ ॥ ਕੇਤਿਕ ਸਿੰਘ ਗਏ ਬਹਿ ਬੀਚਹਿ ਨੀਠ ਹੀ ਨੀਠ ਤੋ 
ਆਂਇ ਉਰਾਰਸ਼੍ਹੀ ਪ੍ਕੁ ਜੀ ! ਅਬਿ ਆਪ ਸਨ: ਦਲ ਆਇ ਘਨੌ ਜਿਹ 

ਵਾਰ ਨ ਪਾਰਾ। ਦੇਰ ਕਰਹ ਨਹਿ ਆਪ ਉਲੰਘਹ ਤੁਰਨਤਾ ਕਰਿਕੈ ਬਲ 
ਭਾਰਾਮਯੋਂ ਸੁਨਿਕੋ ਸਲਿਤਾਂ ਜਲ ਕੌ ਤਬਿ ਕੋ੫ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ੍ਰਾਪ ਉਚਾਰਾ. 
॥੨੩॥੬ਸਰਸਾ ਨਾਰਾਂ ਬਡੋਂ ਗੁਰ ਮਾਰਾ,ਲਹਕੋ ਇਹ ਔਸਰ ਨੀਰ ਬਵਾਯੋਂ। 
ਹੈ ਅਬਿ ਲੌ ਇਹ ਬਾਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਤੇ ਜਿਮ ਸ਼੍ਰਾਪ ਅਲਾਯੋ । 
ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਤਬੈ ਕਰ ਜੋਤ ਦੀਨ ਬਨਕੋ ਹਿਤ ਬਾਕ ਸੁਨਾਯੋ । ਸੰਘ 
ਅਜੀਤ ਮਿਲੋ ਅਬਿ ਆਇਕੈ, ਪਾਛੇ ਰਹੋ ਸੁ ਮਰਯੋ ਰਣ ਪਾਯੋ” ॥ ੨੪ ॥ 
ਆਪ ਤੁਰੈਗ ਧਵਾਇ ਚਲੋ,ਥਿਰ ਸਿੰਘ ਰਹੈਂ ਰਿਪੁ ਰੋਕਨ ਕੋ।ਪੰਬ ਕੇ ਮੂਲ 
ਅਹੋ ਨਿਕਸੋ ਪਨ ਸਿੰਘ ਬਨਾਇ ਅਨੇਕਨ ਕੋ।ਜੇ ਹਮਸੇ ਮਰਜਾਹਿੰ ਘਨ, 
ਲੀ ਕਰ ੇ ਦਖ ਜਹਦ ਿਪ ਲਂ ਕਧ 
ਬਿਗਰੈ ਸਿਖ ਲੋਕਨਕੋਂ॥੨੫॥ਵੇਰ ਦਯਾਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ 
ਜੋਰ ਉਚਾਰਤਿ ਹੈਂ/ਸ਼ੀਪਰਭੁ[ਜੈਗ ਤਜੋ;ਪ੍ਸਬਾਨਹ;ਮਾਨਹੁ; ਸਿੰਘਬਿਚਾ- 
ਰਤ ਹੈਂ।ਰਾਵਰ ਤੇ ਹੁਏ ਲਾਖਹੁ ਢੇਰ,ਅਹੋ ਸਭਿ ਮੂਲ ਸੁਧਾਰਤਿਹੈਂਆਪ 
ਕਹੋ ਜਹਿੰ ਪੁੰਜਥਿਰੈਂਹਮ,ਰੋਕਹਿਸ਼ੱਤ ਸੈਘਰਤਿ ਹੈਂਏ॥੨੬॥ਬਾਰਹੀ ਬਾਰ 
ਬਿਠੈ ਰਹੁ ਬੋਲਤਿ ਬੀਰਟਥਾਤ ਕੌ ਸੋਨਿ ਗੁਸਾਈ ਸ੍ੀਗੁਜਰੀ ਬਿਚ ਸੌ- 
ਦਨ ਕੇ; ਜੁਗ ਨੰਦਨ ਨੰਦ ਕੇ” ਸੇਗਚਵਾਈ/ਤਾਂਹਿ ਸੁਭਾਖ ਕਰੀ ਸਮੁਬਾ- 
ਵਨਪਲੈਅਗਵਾਨ” ਚਲੋਸਹਸਾਈ।ਏਕ ਦੁ ਰਾਤ ਕਹੂੰ ਬਸਿਕੈ ਤਟਸੌਦਵਾਂ 
ਕੋ ਗਮਨੋਂ ਪਿਖਿ ਥਾਈ? ॥ ੨੭ ॥ ਨੰਰਠਾ॥ । ਢਿੱਲੀ ਕੋ ਬਸਨੀਕ ਏਕ ਸਿੱਖ 
₹੧ਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ । ?ਵਤੀ ਪਦਵੀ ਪਾ ਲਈ । ਖਜੇ .ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਸੀ । (੫) ਸੇ ਜੁੱਧ- 

ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ।$ਮਿਖਾਂ ਦ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਨਾ ਵਿਰਕੇ(ਅਐਐੱਖ -ਲੈਕਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ | ਵ੍ਰਿਗੜੇਗ।: 
“(ਆਪ ਮਭ ਦਾ) ਮੂਲ ਹੇ (ਤੇ ਸ ਨਰੁਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ੮੬ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਟ੍ਕਾਂਗੇ ।' 
“ਡਾਵ ਦੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨਾਲ । “ਅਗੇ ਲੋਕੇ (ਪੋੜਰਿਆਂ ਕਹੈ) । ੯ਜਤਲੁਜ । 



<_.2 ੩੦ ਪਤਾ੫ ਸੂਰਜ ।_____ ੫੮੬੯) ਰਿਤੁ ੬ । ਸੂ ਭੈ 8. 
ਲਸ਼ਕਰ ਬਿਖੋਐਚਕ ਆਇ ਨਜੀਕ ਕਰੀ ਚਰਨ ਗੁਰ ਬੈਦਨਾ ॥ ੨੮ ॥ 
€ਕਹੋ ਆਪ ਕੁਛ ਕਾਜ; ਜੋ ਮੋ ਤੋ ਕੁਛ ਬਨਿ ਸਕੈ।ਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ 
ਸਕਲ ਕਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਤੁਮ” ॥ ੨੯ ॥ ਸ਼ੀ ਮੁਖ ਤੋ ਕਹਿੰ ਤਾਂਹਿ “ਨੀਕੇ 
ਅਵਸਰ ਮਹਿ ਮਿਲਜੋ। ਜਾਤ ਬਿਹੀਰੈ ਮਾਂਹਿ ਜੁਗ ਡੋਰੇ ਤਿਨ 'ਸੋਂ ਮਿਲੋ 
॥੩੦॥ਪੁਨ ਰੋਪਰ ਟ ਬੀਚ ਕਿਸਕੇ ਸਦਨ ਉਤਾਰ ਦਿਹ।ਲਥੈ ਉਚ ਨਹਿ 
ਨੀਚ4ਨਹਿੰ ਸ਼ੈਕਾ ਚਿਤ ਧਾਰੀਅਹਿ॥੩੧॥ਸਿਖ ਬੋਲਕੋ ਕਰ ਬੈਦਿ “ਮਮ 
ਸਨਬੈਧੀ ਘਰ ਬਸਹਿਕਰਹ ਸਹਾਇ ਬਿਲੈਦ ਤਹਾਂ ਉਤਾਰੋਂਜਾਇ ਕਰਿ 
॥੩੨॥ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਨ ਮੈਂ ਸਿਖ ਹੋਇ ਨ ਡਰਤਿ ਹੋ।ਰੱਛਹੁ ਆਪ ਸੁਜਾ- 
ਨ ਕਰੋਂ ਅਜਤਨ ਅਰਾਧਨਾਂ”॥੩੩॥ਸ੍ਰੋਯਾ।ਯੋ' ਕਹਿ ਆਇਸ ਪਾਇ ਤਬੈ 
ਸਿਖ ਜਾਇ ਬਹੀਰ ਕੀ ਭੀਰ ਮਹਿ ਡੋਰੇ।ਤੂਰਨਤਾ ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਕੋ ਤਹਿ 
ਧਾਇ ਗਯੋ ਫਿਰਿ ਕੈ ਤਹਿੰਟੋਰੇ/ਮਾਤ ਬਿਰੋ ਨਹਿਂ,ਜਾਹੁ ਅਬੈ,ਨਿਸ ਬੀਤ 
_ਚਲੀ ਹੁਇ ਚਾਹੰਤਿ ਭੋਗੇਸ਼ੱਤਨਿ ਪਾਪ ਦਗਾ ਸਭਿ ਕੀਨ,ਮਿਲੈਂਗਨ ਆ- 
ਇ ਸਮ ਬਿਤਬੋਰੇ'॥੩੪॥ਸ਼ਰੀਪਕ ਆਇਸ ਮੋਹਿ ਦਈਪੁਰਿ ਮੈਂ ਸਨਬੈਧ, 
ਕਰੋ ਤਹਿੰ ਡੇਰਾ । ਸੈਨ ਤੇ ਲੇਹੁ ਬਚਾਇ ਤਹਾਂ ਪੁਨ ਆਪ ਚਲੋ ਜਿਹ ਠਾਂ 
ਘਰ ਮੇਰਗਰਾਵਰ ਕੀ ਬਹੁ ਸੈਗਤਿ ਹੈ ਕਰਿ ਪੰਗਤ ਸੇਵਹਿ ਸਾਂਝ ਸਵੇਰਾ । 
ਫੇਰ ਮਿਲੋ ਜਿਸ ਥਾਨ ਟਿਕੈਂ ਗੁਰ,ਦੋ ਇ ਰ਼ਹਯੋਅਬਿ ਜੈਗ ਬਸੇਰਾ॥੩੫#ਲੋਂ 
ਕਹਿਕੈਂ ਨਿਜ ਸੈਗ ਲਾਏ _ਤਮ ਬ੍ਰਿੰਦ ਹੁਤੋ ਘਰ ਮਹਿ ਉਤਰਾਏ। ਏਕ ਹੀ 
ਗਤਿ ਬਸੇ ਗੁਰੰਰੋਪਰ ਭੋਰ ਹੈ ਗਾਡੀ ਮੈਂ ਲੀਨ ਚਵਾਏ। ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਪੰਥ 
ਪਰੇ ਤਬਿ ਹੂੰਚਲਿ ਕੈ ਦਿਨ ਕੈਤਿਕ ਮਹਿ ਤਹਿ ਆਏ। ਕਾਨੂੰ ਨੈ ਭੇਦ 

, ਲਖਜੋਨ ਪਿਖਜੋ ਰਿਪੁ ਆਂਖਨਿ ਮਾਹ ਰਜ ਪੁੰਜ ਕੋ ਪਾਏ ॥੩੬॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁ- 
ਜਰੀ ਜੁਗ ਪੌਤ੍ਰਨਿ ਕੇ ਜੁਤਿ ਸਮੇਦਨ ਕੋ.ਕਰਿ ਬੇਗ ਚਲਾਈ.ਦੈ ਮਹਿਲਾ 
ਜਿਮ ਸ ਕਥਾ ਕਹਿ ਸ਼ੋਝਨਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸ਼ੁਨਾਈ । ਔਰ ਬਹੀਰ ਜਾਤਿ ਭਈ ਸੁ 

ਤਣ ਰੋਪਰ ਆਨਿਮਲੋਛ ਮਿਲੇਸਮੁਦਾਈ।ਆਪਨੇ ਆਪਨੇਰਾਹਪਰੇ 
ਕਛ ਲੂਟ ਲਿਏ ਬਡ ਬਾਹਨੀ ਆਈ ॥ ੩੭॥ ਵੌਰ ਕਰੀ ਬਿਨਤੀ ਬਹੁ ̀ ਸਿੰਘਨ “ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ!ਤੁਮ ਆਪ ਸਿਧਾਵੋ) ਹਾਬ ਕੌ ਜੋਰਿ ਨਿਹੋਰਤਿ ਹੈਂ 
'ਊਡ ਨੀਚ ਤੇਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇਹਾ। “ਭਾਵ ਮੈਂ । ਇਹੀ) ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾਂ ਹ! ( ਕਿ ਇ ਰਸ ਸਗ ਦਿ ਹਜ ਲਵ 

_ਝਸੂੱਧ ਪਾਠ-'ਪੁਰ ਹੇਪਰਾੰ ਚਾਹੀਏ, ਲਿਖਾਰੀ-ਦੀ ਕਲਮ ਉਕਾਈ ਹੈ । 

ਹੀ 



ਤੁਰੈਗ ਕਰੇ ਚਲਿ ਜਾਵੋ” ॥ ੩੮ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗਰ ਸ਼ੂਯ ਬਿਚਾਰਤਿ ਭੇਂ ਇਮ 
ਲੈਤਿ;ਐਕਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਰੀ । ਤੋਰਿ ਤੁਰੇਗਮੰ ਤੂਰਨਤਾ ਜੁਤਿ ਰੋਪਰ ਕੋ 
ਉਲੀਘੇ ਤਿਸਬੇਰੀ। ਸਿੰਘ.ਖਰੇ ਤਹਿ ਕੇਤਿਕ ਭੇ ਸਭਿ ਛੋਰਤਿ ਹੈਂ ਗੁਲਗਾਂ , 
ਬਹੁਤੋਰੀ। ਰੋਕਤਿ ਰੋਕ', ਬਿਲੌਕਤਿ ਹੈਂ ਨਿਸ ਬੀਤ ਚਲੀ ਲਗ ਧੌਨਿ 
ਸਵੈਰੀ ॥੩੯॥ ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸੋਗ ਸਾਯੁਧ ਪੰਚਰ ਤੀਸ #ਗਏ ਤਿਸ 
ਕਾਲਾਂ । ਔਰ ਭਿਰੇ ਭਟ ਸਾਬ ਮਲੋਛਨ ਛੋਰਿਂ ਤੁਫ਼ੈਗਨ ਕੋ ਰਣ ਘਾਲਾ । 

ਭੁੱਖੀ ਦਿਖਰਾਹਿੰ ॥ ੪੪॥ ਬਾਜੀ ਬੀਰ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਜਿਤ ਕਿਤ ਮੁਰੈ 
ਢਿਘੰਤਿ । ਜੈਬੁਕ,ਕੂਕਕ;ਕਾਕ ਖਗ;ਕੈਕ ਸੁ ਗੀਧ ਭਮੰਤਿ॥੪੫॥ ਠਾਥੋਂ 
ਫਲ ਪਸ਼ਚਾਤ ਗੁਰ ਮਾਰਤਿ ਮਰਤੇ ਆਇ । ਪਰਜਯੋ ਖੇਤ ਲਰ ਭਟਨ ਕੌ 
“ਪੜ ਮਨੋ ਬਹੁ ਥਾਇ ॥੪੬ ॥ ਸਿੰਘ ਮੈਬਰ ਪਿਤ ਪਰੇ ਤੁਰਕ ਪਹਸ਼ਰੀ 
ਬ੍ਰਿੰਦ। ਇਵਸ ਜ਼ਵੇ ਜਾਨੋ ਪਰੇ ਭੀ ਘਮਸਾਨ ਬਲਦ ॥੪੭॥ ਇਤਿ ਸਰ ਗੁਰ 

॥ ੩8611, ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿਥੇ ਖਸ਼ਟਮ ਰੂਤੇ “ਜਗ ਪ੍ਰਮੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਤੀਨ ਤਿੰਸਤੀ 

ਟੇਕ ਰੱਕਦਿਆਂ । "ਨੂੰ ਡੇਗ ਕੇ । ₹ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। “ਇਹ ਕਰੱਲੀ “ 
ਦਿੰਦੀ ਹੈ । “ਬੇਰੀ ਨਾਲ਼ ਅੜਕੇ । $ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਕੇ । “ਡਾਵ ਓਹ ਪੰਜ'ਮਿੰਘ । “ਮਾਸ

 ਖਾਣ ਵਾਲ਼ 

ਪੰਛੀ।_ #॥੫ ਤੇ'ਪੰਜ ਢਾਂਲੀ ਹੋਂ ਗਏ। ਰ੍ 



ਸਰੀ ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ । ( ੫੮੭੧ ) ਭਿਤ ੬ । ਅੱਸੂ ੩੩, 

ਨ 3੪. [ਚਮਕੋਰ ਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜੁੱਧ] । ੯ ਰ੍ 
_ਦੌਹਰ॥ਆਪ ਆਪ ਕੋ ਹੁਇ ਗਯੋ ਜੋ ਬਹੀਰ ਗੁਰ ਕੇਰ'ਕੌ ਲੂਟਯੋ ਕੋ ਬਚ 
ਰਹਜੋ ਕੋ ਲਰਿ ਮ੍ਰਿਤੁ ਤਿਸ ਬੇਰ ॥੧॥ਭੁਦੈਗ੬ਦ॥ ਚਲੇ ਆਪ ਨਾਥੈ ਵਿਛ 
ੱਛਲੀ ਕੋ । ਹੁਥੋ ਮਾਜਰਾਂ ਬੂਰ” ਨਾਮ ਜਿਸੀ ਕੋਤਿਸੀ ਗ੍ਰਾਮ ਆਏ ਛਿ੍ਜੇ 
ਬੋਰ ਕਾਲਾ । ਕਰਕੋ ਦਾਸ ਕੌ “ਨੀਰ ਆਨੋ ਉਤਾਨਨਾ ॥ ੨ ॥ ਸੁਨੇ ਸਿੰਘ 

ਲਲਿਤਪਦ ਛੰਦ ॥ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇਕ ਮਾਨਵ ਆਯੋ ਜਾਤਿ ਤੁਰਕ ਕੇ ਡੇਰੇ । 
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਮੈਗ ਮਿਲਯੋ ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਬੂਝਜੋ ਸਿੰਘਨਹੇਰੇ॥੫/“ਕਿਤਤੋ ਆਯੋ 
ਜਾਇ ਕਹਾਂਕੋ?ਉਤਲਾਵਤਿ ਜ਼ਲਿ ਰਾਹੂ ??। ਸੁਨਿਕੈ ਸਭਿ ਤਿਨ ਸਕਲ 
ਬਤਾਈ “ਜਾਉ' ਤੁਰਕ ਦਲ ਮਾਂਹੂ ॥੬॥ ਖੁਆਜ ਮਰਦ ਨੌ ਚਮੂੰ ਹਕਾਰੀ 
ਗੁਰ ਗਹਿਬੇ ਕੇ ਹੇਤੂ । ਸੋ ਦਸ ਲਾਖ ਆਇ ਅਸਵਾਰਹਿ ਆਨਿ ਮਿਲਹਿ, 
ਦਿਓ ਆ ਨਿਕਟ ਆਵਤਿ ਬਡ ਸੈਨਾ ਵਾਰ ਨ ਪਾਰ ਦਿਸੈਤ॥ 
ਅਨਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਨੇਕ ਨਗਾਰੇ ਜਕੋਂ ਸਮੁੰਦ ਉਮਡੇਤਾ? ॥ ੮ ॥। ਤਨਕ 
ਭਨਕ੯ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਹੁ ਦਿਸ਼ ਦਿ੍ਸ਼ਿ ਚਲਾਈ । ਪੀਛੇ 
ਲਾਖਹੁੰ ਲਸ਼ਕਰ ਆਵਤਿ ਕਰਿ ਘਮਸਾਨ ਲਰਾਈ ॥੯॥ ਆਗੇ ਦਸ ਲਖ 
ਕੀ ਸੁਧ ਸੁਨਿਕੈ ਚਿਤ ਮਹਿ ਕੀਨ ਬਿਚਾਰਾ।-ਹਿਤ ਲਰਿਬੇ ਕੋ-ਸਭਿ 
ਚਲਿਆਏ ਜੇ ਨ ਲਰਹਿ ਇਸਬਾਰ॥੧੦॥ਕਹਾਂ ਕਹੈਂਗੇ ਸ਼ੱਤ ਸਮੂਹੰਗੂ 
ਲਰੜੋ ਨਹਿੰ ਪਾਯੋਂ।ਕੋ ਗਢ ਲੋ ਕਰਿ ਜੈਗ ਮਚਾਵਹਿੰ”-ਇਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰ੍ਭੁ 
ਭਾਯੋ ॥੧੧॥ ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਮਕੌਰ ਜਿਸੀ ਕੋ ਥਲ ਊਚੇ ਪਰ ਹੇਰਾਂ ।-ਇਸ 
ਮਹਿ ਬਰਿ ਘਮਸਾਨ ਮਚਾਵਹਿ ਲਸ਼ਕਰ ਹਤਹਿਂ ਘਨੇਰਾ ॥ ੧੨॥ ਹਾਥ 
ਦਿਖਾਵਹਿੰ ਦੋਖਹਿ ਇਨਕੇ-ਇਮ ਨਿਸ਼ਚੇ ਠਹਿਰਾਈ।-ਛੋਰਿ ਚਲਹਿ 

'ਗਡੁ ਜਿੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲਿਆ ਓਧਰ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਆਂ । ”>ਰ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ₹# 
ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸੱਤ ਕੁ ਮੀਲ ਹੈ; ਗੁਰਦ੍ਰਾਰਾ ਹੈ । ਨਿਰਮਲ ਜਲ । ਜਿ) ਇੱਛ। 
ਕੀਤੀ। “ਭਾਵ, ਇਹ ਤੇਤ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹਾਂ । ₹ਬੋੜੀ ਕਨਸੋ । “ਡਾਫ ਹ੍ਰੂ ਜਾਣਕੇ, ਲਰੀ 
ਕੜਿਆ । (ਅ) ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਤੇ.ਨਾ ਲੜਿਆ । "ਜੋਗ ਮਢਾਈਏ । 



_॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੮੭੨ ) ਰਿਤੁ ੬ । ਅਮ 28, 

ਇਹ ਬਾਤ ਨ ਆਛੀ ਪਿਖਹਿੰ ਮਲੇਛ ਲਰਾਈ॥੧੩॥ਹਿੰਦੁ ਪਹਾਰੀ ਧਰਮ 
ਬਿਨਾਸ਼ਕੋ ਤੁਰਕ ਸੁ ਬੇਈਮਾਨਾ। ਇਨ ਕਰਮਨਿ ਤੋਂ ਤੋਂਜ ਘਟੈ ਰਿਪੁ 
ਭਾਰ ਸਮੂਲ ਪ੍ਰਹਾਨਾ'-॥੧੪॥ਇਮ ਬਿਚਾਰ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋ ਮਗ ਛੋਰਾਂ ਚਲੋ ਠੌਰ 
ਚਮਕੌਰੇ । ਊਚੇ ਬਲ ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪਿਖਜੋ ਸ਼ੁਭ ਨੇਹਹਂ ਸਮੀਪ ਯੌ ਔਰੈ॥੧੫॥ 

ਬਨਾਉ ਬਨਾਵਤਿ ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਗਮਨੇ ਮਗ ਸਮਾਜੈ॥ ੧੬॥ ਪਹੁੰਚੇ ਗਰਾਮ 
ਦੱਛਠੀ ਦਿਸ਼ ਮਹਿ ਤਹਾਂ ਬਾਗ਼ ਸ਼ੁਭ ਹੇਰਾ । ਸਿੰਘਨਿ ਸਹਿਤ ਬਰੇ ਤਿਸ 
ਅੰਤਰ ਉਤਰੇ ਕੀਨਸਿ ਡੇਰਾ ॥ ੧੭ ॥ ਜੋ ਖੱਚਰ ਤੀਰਨਿ ਸੈਗ ਲਾਦੀ 
ਖਰੀ ਕਰੀ ਤਿਸ ਥਾਂਨਾਂ । ਨਿਕਟ ਤੁਰੇਗਮ ਠਾਢੋ ਕੀਨਸਿ ਕਰਿ ਕਾਜੇ 
ਬਲਵਾਨਾ”॥ ੧੮ ॥ ਅਪਰ ਸਰਬ ਹੀ ਉਤਰੇ ਭਟ ਬਰ ਫਰਕ 'ਫਰਕ” 

ਕਰਿ ਬੈਸੇ। ਊਚ ਮਜਾਜ ਬਿਨਾਂ ਰਖ ਪਿਖਿ ਕਰਿ ਤਰੁਨ ਤਰਨਿ ਹ੍ਰੈ ਜੈਸੇ? 
॥ ੧੯॥ ਹੋਇ ਨ ਸਕੈ ਸਮੀ੫ ਸਿੰਘ ਕੋ, ਕਹਨਿ ਸ਼ਕਤਿ ਕਿਸ ਮਾਂਹੀਂ ਊ 
ਦੁਰਨਿਰੀਛਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤਿਸ ਛਿਨ ਮਹਿ, ਮੌਨ ਧਰੇ ਕਹਿੰ ਨਾਂਹੀ“ ॥੨੦ 

॥ ਜਟਤਿ ਜਰਾਵ ਜਵਾਹਰ ਜ਼ਾਹਰ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ। ਜੋਤੀ । ਕੁੰਡਲ 
ਕਰਨ, ਕਰਨ ਕਲ ਕੈਕਨ£, ਮਾਲ ਬਿਸਾਲ ਸੁ. ਮੋਤੀ ॥ ੨੧ ॥ਜਿਗਾ 
ਜਣਤਿ ਸ਼ੁਭ ਰਤਨ ਅਨਿਕ ਬਿਧਿ ਕਲਗ਼ੀ ੜਲਤਿ ਉਤੇਗੀਨਵਰਤਨੇ 
ਜਨੁ 'ਖ਼ਿਸ ਕਰਿ ਤਨ ਕੋ ਨਵ ਗ੍ਰਹ ਗੁਰ ਕੁਜ ਸੈਗੀ ॥ ੨੨॥ ਸਬਜ਼ 
ਸਰਾਸਨ/ ਸੁੰਦਰ ਸਾਜਯੋ ਸੁਵਰਨ ਸੁ ਵਰਨ ਗੋਸ਼ੇ'। ਆਯੁਤ, ਨਿਠੁਰ; 
ਪੀਠ੯ ਕਰ ਧਰਿ ਕਰਿ ਤੁਰਕ ਅਰਿਨਿ ਪਰ ਰੋਸੇ ॥ ੨੩॥ ਕਸਜੋ ਨਿਖੰਗ 

“ਮੁੱਢ ਭਾਲਾਂ ਸ?ੇਤ ਨਾਸ਼ ਹੋਸੀ । ਭਾਲ ਰਾਦੇ ਤੇ ਮੁੱਢ ਨ੯ੰਗਾ । "ਬਲਵਾਨ ਪੌੜੇ ਨੂੰ ਕਾਜੈ ਕੀਤਾ 
(ਕਾਜੇ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਲਈ ਦੇਖੋ ਗੁ: ਨਾ: ਪ੍ਰ: ਉ: ਧਿਆ ੪੨_ਅੰਕ ੭੫)। “ਵਿੱਥ ਵਿੱਥ ? । 

ਯੈਬਨਾ ਟੁਖ਼ ਤੇ (ਗੂ ਜੀ ਦੀ) ਉੱਚੀ ਮਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਦਪਹਿਰ ਦੇ ਸੁਰਜਵਤ ਤੇਜ਼ ਦੇ ਖਕੇ। “(ਜਿਵੇਂ ' 
ਦੁਪਹਿਰ $ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਟੱਕਣਾ ਕਠਨ ਹੈਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇ' ਗੁਦ ਜੀ ਦਾ) ਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਛਿਨ ਵਿਚ 

ਦੂਰ ਲਿਰੀਛ ਸੀ, (ਨੱਖ) ਦੁੰਪ ₹ ਨ ਫੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ । [?ਸ:, ₹ ਰੰ ਨਿਰੀਕਜਜੋਛਜਿਸ ਵਲ 
ਤੱਕਿਆ ਨਾੰ-ਯਾ ਸਕੇ, ਦੈਨੇ ਸਰਜ] । $ਟਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹਣੇ ਕੜੇ । “ਧਟਖ । 

ਯਹਣੇ ਟੈਗ ਵਾਲੇ ?ਨੇ ਦੇ ਗੋ£ (ਧਨੁਖ ਦੇ) । <ਦੇੜਾ, ਕਠੌਰ ਤੇ )ਟਾ (ਧਨੁਖ) । 

“ਕਈ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਠ “ਦੁਰਜ ਨਰੀਛ ਹੈ, ਜੇ ਅਏੁੱਧ ਹੈ । ਦੁਰਨਿਰੀਛ ਪਾਠ 

੧€੧੨ ਵਾਲੇ ਨੁਸ਼ਖੇ ਵਿਚ ਹੈਂ ਤੇ ਓਥੇ ਅਗਲੇ ਪਦ ਦਾ. ਪਾਠ “ਦਰਸ਼ਨ” ਹੈ । ਟੋਰ 2 ਸਛਿਆਂ 
-ਵਾਂੜ੍ਹ “ਦਰਸ” ਪਾਠ ਨਹੀਂ । ੍ ਰੱ 



ਸਰੀਗੁਠ ਪ੍ਰਤਸ੫ ਸਰਜ । ( ੫ਟ23 ) ਹਟ ਛੂ । ਜੰ੧ ੩8, 

ਖਤੈਗਮੈਗ ਭਰਿ,ਖਪਰੇਖਰੇ ਖਪਰੇਖਰੈ ਪੁਲਾਦੀਂ।ਤੀਛਨ ਭੀਛਨ ਪੀਨ ਕਾਨ ਜਿ 
ਬਡੇ ਕਿਤਿਕ ਮਰਜਾਦੀ” ॥੨੪॥ ਇਕ ਤੋਲਾ ਕੰਚਨ ਇਕ ਸਰ ਕੌ ਪੰਰ 
ਦੀਰਘ ਦਰਸਾਏ। ਚੈਦ੍ਹਾਸ ਦਿਸ਼ਿ ਦੁਸਰ ਦੀਪਤਿ_ਕੈਚਨ ਮੁਸ਼ਟ 
'ਜਰਾਏ॥੨੫॥ਕੋਤਿਕ ਬਾਨ ਪਾਨ ਮਹਿਂ ਲੋ ਕਰਿ ਭੂੰ ਪਰ ਮੁਖੀ ਟਿਕਾਈ। 
ਵੋਕਨਿ ਪਰ ਕਰ ਜੁਤਿ ਸਿਰ ਧਰਿ ਕਰਿ ਬਿਰ ਤਰੁਵਰ ਤਰ ਥਾਂਈ%॥ ੨੬ 
॥ ਕਰਤਿ ਜੁੱਧ ਕੁੱਧਤਿ ਰਿਪੁ ਬਧਿ ਕਰਿ ਲਰਤਿ ਸਿੰਘ ਸਭਿ ਮਾਰੇ। ਤਿਨ 
ਮਹਿ ਤੇ ਬੰਚਿ` ਪੰਚ ਸਿੰਘ ਭਣਆਏ ਚਲੋ ਪਿਛਾਰੇ॥੨੭॥ਘਾਵ ਲਗੇਬਹੁ 
ਸ਼੍ਰੋਣਤਿ ਨਿਚੁਰਤਿ ਭੀਜੇ ਚੀਰ ਸਰੀਰਾ । ਗੁਰ ਬਲ ਤੇਂ ਚਲਿ ਦਲ ਖਲ 
ਪਲਮਨਕਖਨੇਫਲ ਹੈ ਗੱਲਹੀਗ ਮਕਧਾ ਲਗ ਕੀਲ-ਐਜ ਠਗ 
ਹਿਤ ਲੋਰੈਂ 
ਆ ਰਣ ਕਰਿ ਕੈ ਹਤੇ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਖੋਟੇ । 
ਕੁਛ ਸਿੰਘਨਿ ਸਨ ਪਾਨ ਅੰਤ ਭ,ਅਟਕ ਛੁਟੇ ਮਤਿ ਮੋਟੇ।੩੦॥ ਬਹੁਰ 
ਅਜੀਤ ਸੰਘ ਜੀਤੇ ਨੈਨ ਚਲ ਆਏ। ਬੀਸ ਕਸ ਬਾਜ 
ਬਰਨ ਪਰੈ:ਮਰੇ ਛਿੜ ਛਾਏ॥੩੧॥ਤੁਰਕ ਪਹਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸੈਗ ਕਿਉ = 
ਭੂਮ ਪਸਾਰਾਂ। ਲਾਲ ਨਿਹਾਲੀ ਜਨੁ ਵਿਛਾਇ ਕਰਿ ਪਰਿਗੇ ਸ਼੍ਹਮ 
ਵਾਰਾ॥ ੩੨॥ ਸਗਰੇ ਸਿੰਘਜਿ ਗਵਤੇ ਨਿਕਸੇ ਲਰਿ ਲਰਿ ਕਰਿ ਤਨ 
ਛੋਰਾ।ਹਮ ਪੰਚਹੁੰ ਮਰਿ ਸਨ ਲਰਿ ਲਰਿ ਕਰਿ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਮਰੀ ਓਰਾ॥੩੩॥ 
ਤੁਰਕ ਪਹਾਰੀ ਲਸ਼ਕਰ ਅਨਗਨ ਆਵਤਿ ਸਕਲ ਪਿਛਾਰੀ । ਹਮ ਕੌ 
ਮਗ ਮਹਿ ਮਿਲਯੋਜਾਤਿ ਨਰ ਤਿਨ (੫0 ਪਠਾ 
ਦਸ ਲਖ ਦਲ ਅਉਰੈ ਥ੍ਰਾਜੈ ਮਰਦ ਹਕਾਰਾ। ਗਹਿਬੋ ਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰ 
ਕ ਆਯੋ; ਭੂਰ ਪਰਾਂ ਬੈਧ ਲਾਰਾ” ॥ ੩੫ ॥ ਦਗ਼ਾ ਤੁਰਕਪਤਿ ਗਿਰਪੀੰਤਿ 

੧ਟੋਲਾਦ ਦੇ ਗੇ ਤੇ ਦੜੇ ਫਲ ਵਾਲੇ ਤੀਰ । “ਤੀਰ ਕਈ ਵਾਤੇ ਹਨ, ਕਈ ਦਰਮਿਅਨੇ ਹਨ 
(ਪਰ ਹਨ) ਤ੍ਰਿੱਖੇ ਤੇ ਭਜਾਨਕ (ਤੇ) ਕਾਨੀਆੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ?ੋਣੀਆਂ ਹਨ 1 ₹ਬਾਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ 
ਸਮੇਡ ਸ਼ਿਰ ਧਰਕੇ ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਦੇ ਤਲੋ ਦੀ ਬਾਵਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ । ੧(ਜਿਨਹਾਂਮੰਘਂ ਨੇ ) ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਲ 

ਚਲਕੇ (ਖਲ=) ਵੈਰੀ ਦੇ ਦਲ ਨੂੰ ਮਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਘਰਬਾਣ ਤੋਂ ਬੀ _ਧੀਰਜ ਧਾਰਿਆ 
ਹੈਂ। ਪਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਟੋਕਦਿਆਂ । 5ਮੋਟੀ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ (ਭਾਵ ਤੁਰਕਾਂ) ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜੇ ਅਟਕਾਰਾ 
ਜਸ ਫਟ ਗਿਆ ਸਵਾਂ ਸੇ ਬ:ਤਾ ਮਲ ਅਇਿਆ। ਗਈ ਦਲ ਵੀ ਨੱਚ ਲਹਂਬੈ 
ਟੋਵੈਗੇ ਤੇ ੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ (ਦੀ ਸੰ ਵਿਚ) ਜਿਹ ਨੇ ਦਾ ਚਿਤਵਿਆ। 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ' ( ੫੮੭੪ ) ੯੨ ੬ । ਲਹ ੩੪. 

ਚਿਭਵ3ੋ, ਮਾਨਹੁੰ ਸਾਚ ਨ ਰਾਈ'। ਘਣਾ ਸਮਾਨ ਬਡੀ ਦਹਿੰ ਵਿਸ਼ ਤੈ 

ਚਮੂੰ ਚਵੀ ਉਮਬਾਈ ॥ ੩੬॥ ਜਤਨ ਕਰਨ ਕੌ ਅਵਸਰ ਆਛੋ ਜਿਸ 
ਬਿਧਿ ਬਨੈ ਬਨਾਵੋ । ਬਿਨਾ ਬਿਲਮ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਲੱਖੀਅਹਿ ਵਿਰ ਨਹਿ 
ਬਨਹਿੰ ਉਪਾਵੋ॥੩੭॥ ਭਨਜੋਂ ਸੈਨ ਸੋਂ ਤੁਰਤ ਨ੍ਰੈਰੋ-ਗੁਰੂ ਨਿਕਟ ਤੁਸ 

ਜਾਵੋ। ਮਿਲੈ ਜਿ ਆਵਤਿ ਪੰਥ ਬਿਖੈ ਕਿਤ ਤਊ ਤੁਰਤ ਗੰਹ ਪਗ 

੩੮॥ ਆਪ ਰਹੇ ਕਹਿ ਕਿਨਹੁੰ ਨ ਮਾਨੀ" ਮ੍ਰਿਤੂ 'ਸਭਿਨਿ ਨਿਯਰਾਂਈ । 

ਬੈਚਕ ਨਿਪੁਨ”ਨ੍ਰੈਗਾਂ ਬਾਂਦੀਕਸਮ ਦਰੋਗ਼ਹਿਖਾਈ'।੩੯॥ਸਰਬਕਲਾ 
ਸਮਰਬ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਹਥ ਚਹਹੁ ਕਰਹੁ ਪੂਭੁ ਭਾਰੀ । ਹਮ ਅਲਪੱਗਯ 

ਕਹਾਂ ਗਤਿ ਜਾਨਹਿ ਭੂਤ ਭਵਿਖਉਰਧਾਰੀ।॥੪੦॥ਇਮ ਸੁਨਿਕੈ ਕਲਜ਼ੀ- 
ਧਰਚਿਤਵਤਿ-ਸ਼ਾਹੁਨੁਰੈਗਾ ਦ੍ਰੋਹੀ।ਸ਼ੱਤ ਅਹੈ ਅਰੁ ਗਿਰਪਤਿ ਸਗਰੇ ਕੂੜ 

ਮਿਲੋ ਸਭਿ ਧ੍ਰੋਹੀ-।੪੧॥ ਇੰਘਨ ਵਿਸ ਬਿਲੋਕਿ ਪ੍ਰਭੁ ਬੋਲੋ-ਦੇਖਹੁ ਗਮ 
ਮਥਾਰੀ। ਕਾਚ ਹਵੇਲੀ ਦੀਰਘ ਕੀਨਸਿ ਉਚੇ ਥਾਂਨ ਉਸਾਰੀ॥੪੨ਕਾਂਚੀ 

ਗੜ੍ਹੀ ਅਟਾਰੀ ਦੀਖਤਿ ਜੁਗ ਛਾਤਨ ਕੀ ਹੋਵੈ। ਇਸ ਕੌ ਮਾਲਕ ਪੰਚ“ 

ਜਾਟਕੋ ਤਿਹ ਆਨਹੁੰ ਹਮ ਜੋਵੈਂ9੪੩॥ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਪੰਚਸਿੰਘ ਤਬਿ ਉਠਿ 

ਕਰਿ ਗਮਨੇ ਰਮ ਮੜਾਰ' ਹੁਤੋਂ ਅਬਾਈ£ ਕੇ ਵਿਚ ਬੈਠਜੋ ਤੂਰਨ ਜਾਇ 
ਨਿਹਾਰਾ ॥ ੪੪॥ “ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤੂੰ ਪੰਚ ਗਾਮ ਕਂ ਗੁਰੂ ਹਕਾਰਨਿ ਕੀਨੌ । 

ਉਪਬਨ ਮਹਿ ਉਤਰੇ ਕਰੁਨਾਨਿਧਿ ਚਲੀਅਹਿ ਬਿਲਮ ਬਿਹੀਨੋ॥੪੫॥ 

ਸੁਨਿ ਗਾਹਕ ਹਿਤ ਫਾਰ ਕਰਨਿ ਕੋ ਸਿੰਘਨਿ ਸੈਗਬਖਾਨਾ।ਨਹਿ ਅਕੋਰ_ 

ਕੁਛ ਮੋਰ ਸਮੀਪਹਿ ਰਿਕਤ ਪਾਨ ਨਹਿ ਜਾਨਾ” ॥੪੬॥ ਏਕ ਸਿੰਘ ਸੁਨਿ. 

ਤੂਰਨ ਆਯੋ ਪ੍ਰਭੁ ਕੋ ਸਾਥ ਉਚਾਰਾ। “-ਤਯਾਰ ਉਪਾਇਨ ਅਥਿ ਕਿਛ 
ਨਾਹਿਨ ਰਿਕਤ ਪਾਨ-ਕਰਿ 'ਟਾਰਾਂ?॥੪੭॥ ਦਯਾਸਿੰਘ ਦੀਨਾਰ ਪੰਚ ਦੇ 
ਦੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਠਾਯੋ । ਦਈ ਚੌਧਰੀ ਕੇ ਤਬਿ ਕਰ ਮਹਿ ਲੋਕਰਿ ਸੋ ਉਠਿ 

ਆਯੋ॥ ੪੮ ॥ ਉਪਬਨ 'ਮਹਿ ਕਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਧਰਿ ਦੀਨਾਰ 

ਅਗਾਰੀ। ਖੈਦਨ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦਨ ਪਰ ਕਰਿ ਬੈਠਜੋ ਸ਼ੈਕਾ ਧਾਰੀ ॥ ੪੯॥ 

੧੫ਯਾਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਨੇਦੇ ਅੰਗ ੮ ਵਿਚ-ਆ ਚੁਕਾ ਹੈਆਪ ਹਿਰਹੇ ਸਓ ਕਿਨੇ ਮੰਨੀਨਰੀਂ 
(ਆਪ ਦੀ ਕਹਿਣੀ) । <ਛਲ ਵਿਚ ਪੂਬੀਨ । 'ਬੂਠੀ ਸਹੁੰ ਆਧੀ । “ਨੈਬੇਰਦਾਰ । $ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 
ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਥੇ ਬੈਠਕੇ ਲੋਕੀ ਸਲਾਹਾਂ : ਪੰਚੇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਸੱਥ । “ਫਾਲਾਂ ਕਰ ਢਿਤਾ ਹੈ । 



. ਸ੍ਰ ਗਨ ਪਭਾਧੈ ਹੂਰੋਜ।_ ( ਪ੮੭੫ ) ਰਿਤੁ ੬ । ਆ ੩8. 
ਨਹਿੰ,ਸਮੜਯੋ ਘਰ ਲੋਨ; ਪੇਚ ਕੋ ਜੜ ਹ੍ਰੋ ਸਨਮੁਖਿ ਦੋਥੈਂ । ਬੂਝੀ ਕੁਸ਼ਲ 
ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੂਰਬ;ਭਾਖੀ ਸ਼੍ਰੋਯ ਵਿਸ਼ੇਖੈ॥ ੫੦ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਯੋ ਕਲਾਂ ਜਸ 
ਤੋਰੋ ਸੋਹਮ ਕੋ ਦਿਖਰਾਵੋ । ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਰਚਜੋ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ” ਪੌਰ ਠੌਰ 

ਤਢ ਗਾਵੋ'॥੫੧॥ਸੁਨਤਿ ਜਾਂਟ ਹਹਿਰਯੋ' ਉਹ ਦੀਰਘ ਜਤਨ ਨ ਪਾਇ 
ਖੰਬਾਗ-ਲਾਖਹੁੰ ਸ਼ੱਤ ਫੈਲ ਮਹਿ ਇਨਕੋ-ਜਾਨਿ ਫਰੇਬ ਉਚਾਰੈਂ॥੫੨॥ 
“ਮਹਾਂਰਾਜਏ ਦੁਰਗਨ ਜਾਨਹੁ. ਬਸਿਬੇਂ ਕੋ ਘਰ ਕੀਨਾ । ਬੁਰਜ ਨੰ ਮੁਰਚਾ 
ਪੌਰ ਨ ਗਾਵੋ ਪਰਖਾ ਦੀਰਘ ਹੀਨਾਂ'॥੫੩॥ ਏਕ ਅਟਾਰੀ ਏਹ ਜੁ ਦੀਖਤਿ 
ਕਾਮ ਨ ਲਰਿਬੇ ਕੋਰੀ“ । ਦੁਇ ਤ੍ਰੈ ਘਜ਼ ਜਾਟਨ ਕੇ ਅੰਤਰ ਬਾਂਟੀ ਭ੍ਰਾਤ 
ਨਿਬੇਰੀ'॥੫੪॥ਪੁੰਜ ੜ੍ਰਿਯਨ ਕੋ ਪਰਦਾ ਗਾਥੈਂ ਬਸੈਂ ਇਸੀ ਕੇ ਮਾਂਹੀ।ਨਾਂਹ 

_ ਤੁ ਮੈਂ ਤੁਮ ਕੋ ਲੈ ਚਾਲਤਿ ਪਿਖਨ ਅਟਕ ਕਿਛ ਨਾਂਹੀ॥੫੫॥ਬਹੁੜ੍ਰਾਤਨ 
ਕੋਸਾਂਝਾ ਘਰ ਹੈ ਪਰਵਿਸ਼ ਨ ਪੁਰਖ ਬਿਰਾਨਾਂ । ਬਡੇ ਹਮਾਰੇ ਹੇਤ ਮੁਜਾਦਾਂ 
ਪ੍ਰਥਸੈ ਨੇਮ ਬਖਾਨਾਂ"॥੫੬॥ਲਰਿਬੇਉਚਿਤ ਹੁਤੋ ਜੇਗਢ ਇਹ ਚਿੰਡਾਹੋਡਿ- 

॥੫੭॥ ਮਹਂਜ਼ਤੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਧਿ ਬੁਧਿ ਕੇਂ ਲਖਿ ਵਰੇਬ ਹੁਇ ਠਾਫ । /_ਸਿੰਘਨ ਤੋਂ ਪਕਗਾਇ ਜਾਟ ਕੋ “ਨਹਿੰ ਛੂਟ਼ਹਿ,ਗਦ ਗਾਢੇ%॥੫੯॥ ਸੈਗ 
ਸ਼ੀਘਤਾ ਚੜੇ ਤੁਰੇਗਮ ਚਲੇ_ਗਾਮ ਕੋ ਆਏ। ਦੁਰਬਲ ਜਾਟ ਪਿਖ੧ੋ ਇਕ 
ਚੋ) ਸਮਬਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਲੈਂਣਗੇ ਪਰ (ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ) ਚ (ਛਲ) £ੰਢਵਾ ਨਹੀਂ ਜੀ 
(ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਇਸਲਈ)ਜੜ ਹੋਕੇ ਸਾਹਮਣੇ (ਬਿਤਰ ਬਿਤਰੰ) ਤੇਕਦਾ ਸੀ । (ਸੰਕ 
੫੨, ੫੭ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ: ਹੋ` ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛਲ ਫ੍ਰੇਬ ਰਾਹਕ ਦੇ ਜੀ ਵਿਚ ਫੂਰ 
ਰਿਹਾ ਸੀ) । ”ਫਸੀਲ । [ਸੇਸ:, ਪਰਕਾਰ=ਗਿਰਦੇ ਦੀ ਕੰਧ] । ਕੰਬ ਗਿਆਂ । #ਜਾਣਕੇ ਵੈਬ 
ਦੀ ਗਲ ਕਹਿਣ ਲਗਾ । “ਖਾਈ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ” ਹੈ [ਸੈਸ:, ਪਰਿਖਾ] । $ਲੜਨ ਏਂ ਟੰਮ 
ਦੀ ਨਹੀਂ । “ਕ੍ਰਵਾਂ ? ਵੰਡਕੇ ਨਿਝੇੜ ਛੱਡੀ ਹੈ । 'ਕ੍ਰਾਵਾਂ ਦਾ । ੯ਬਿਗਾਨਾ ਪੁਰਖ ਪੁਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ 
-ਕੌਰ ਸਕਦਾ । ““ਨੇਮ ਕਿਹਾ ਹੈ(ਕਿ ਓਪਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ) ।"ਡੂਪਾਕੇ 
`ਯਫੂਣ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪੱਕੀ ਰੰਢ ਦੇ ਲਓ ਭਾਵ ੬ਨ੍ਹ ਲਓ । [ਗਢ=ਰੀਢ । ਗਾਢੇ=ਪੱਕੀ]। ..-- 

“ਗੁਰ ਸ਼ੋਭਾ ਵਿਚ ਜੱਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ੨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਓਏ ਜੱਟ 
ਨੈ ਆਪੇਂ ਗੜ੍ਹ] ਦੇ ਦੇਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ । 'ਗੁਰ ਸ਼ੋਭਾ £: ੫:, ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਆਦਿਕਾਂ ਤ' ਪੁਵਾੜਣ 
ਹੈ £ਓ੩ ਐਉੱ' ਲਿਖਿਆ ਹੈ:-ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਮੱਧ ਬ? ਚਮਕੌਰ ।-॥ਨਤ ਬਚਨ 

ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਫਹੁ ਆਯੋ ਉਠ ਦਉਰ । ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਐਸੈ ਕਹੋ ਬਿਨਤੀ ਸੁਣੋ ਕਰਤਾਰ । ਬਸ 
,_.ਮੈੱਧ ਚਮਟੋਰ ਕੇ ਅਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ । ਤਬ ਸੁਆਰ ਸਾਹਿਬ ਭਏ ਛਾਡਿ ਬਾਗ ਕੌ ਠਉਰ । 
`` ਸਿੰਘ ਸਾਥ ਸਬਿ ਹੀ ਲੀਏ ਆਇ-ਬਸੇ ਚਮਕਉਂਰ ॥ ੭ ॥ ੪੭੬ ॥ 



ਮਰ ਘੂਰ ਪਤਾ੫ ਸੂਰਜ । ( ੫੮੭੬ ) ਰਿਤੁ ੬ । ਸੰ] ੩੪. 

ਆਗੇ ਤਿਹ ਸੋਂ ਪ੍ਤੂ ਅਲਾਏ॥੫੯॥ “ਕਹਾਂ ਦੁਰਗ ਕੋ ਪੌਰ ਬਤਾਵਹ ਚਲਿ 

ਆਗੇ ਲ੍ਵਾਵਹ । ਹੇਰਨ ਹੋਤ ਹਮਹ ਨੇ ਬਰਨਜਯੋਂ" ਸਕਲ ਭੋਤ ਸਮੁ- 

'ਬਾਵਹੁ॥੬੦॥ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਬੋਲਕੋ“ਸਨਿ ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ | ਸੈਂ ਮਾਲਕ ਅਧਿ ਕੇਰੋਂ । 

ਘਰ ਦਾਰਿਦ ਸਭਿ ਗੁਜਰ ਤੈਗ ਹੈ ਵਧਜੋ ਸ਼ਰੀਕਾ ਮੇਰੋ ॥ ੬੧ ॥ ਜੇ ਕ੍ਰਛ 

ਦਰਬ ਦੇਹ ਅਬਿ ਮੋ ਕੌ ਗਢ ਦੈ ਹੋਂ ਤੁਮ ਤਾਂਈ । ਜੇ ਖੋਲਹਿ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਂਖ 

ਕਿਵਾਰਾ ਬਿਰ ਅੰਤਰ ਦਿਢਤਾਈਂ' ॥੬੨॥ ਮਮ ਘਰ ਮਹਿੰ ਇਕ ਅਲਪ 

ਦ੍ਰਾਰ ਹੈ ਤਹਿ ਕੋ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਾ। ਭੀਤਰ ਹ੍ਰੈ ਤੁਮ ਪਿਖਿ ਕਰਿ ਲਾਯਕ ਚਹਹੁ 

__'ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਤ ਤੈਸਾ” ॥ ੬੩॥ ਸਨਿ ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੁ ਤਰਗਸ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੁਹਰ 

ਪਚਾਸ ਨਿਕਾਰੀ । ਦੁਰਬਲ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਕਰ 'ਦੀਨਸਿ ਹਰਖੁਤਿ ਚਲਯੋ 

__ ਅਗਾਰੀ॥ ੬੪ ॥ ਗਏ ਪੌਰ ਕੀ ਠੌਰ ਨਿਹਾਰੀ ਅਪਰ ਸਕਲ ਤਕਰਾਈ । 

ਕਰੇ ਕਿਵਾਰ ਅਮੈਜਤਿ ਗਾਵੇ ਹੁਇ ਅੰਤਰ ਦਿਵਤਾਈ ॥ ੬੫ ॥ ਰਹਯੋ 

ਤਉ ਅੰਤਰ ਕੇ ਨਹਿ ਮਾਨੈਂ । ਸਿੰਘਨਿ ਭਨੜੋ 

ਇਹ ਮਾਲਕ ਪਕਰੜੋ ਲੋਹੁ ਪਛਾਨੈ” ॥ ੬੬॥ “ਪਕਰਹੁ ਮਾਰਹਾਂ 

ਭਉ ਨ ਖੋਲਹਿੰ,ਲਟ ਜੈ ਹੈ ਸਭਿ ਗਾਮਾਂ । ਲਾਖ਼ਹੁੰ ਲਸ਼ਕਰ ਬੈਰੀ ਤੁਮਰੋ_ 

ਨਾਸ਼ ਹੋਹਿ ਮਮ ਧਾਮਾ” ॥੬੭॥ਅਪਨੇ ਸਦਨ ਦਿਸ਼ਾ ਤਬਿ ਗੈਮਨਜਯੋਂ ਕਹਿ; 
ਖੁਲ੍ਰਿਵਾਈ । ਪ੍ਰਥਮ ਜਾਟ ਬਰ ਮੈਗ ਬਰੇ ਗੁਰ, ਤਜਿ ਤੁਰੈਗ ਤਿਸ 

ਬਾਈ ॥੬੮॥ ਪੰਚ ਸਿੰਘ ਪੁਨ ਤਜਿ ਤਜਿ ਹਯ ਕੋ ਅੰਤਰ ਭਏ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਾ 

ਖੋਲਿ ਪੌਰ ਕੋ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰੇ ਤਬਿ ਦਈ ਸਜ਼ਾਇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ॥ ੬੯੬॥ ਦਏ 

ਨਿਕਾਰ ਵਹਿਰ ਨਰ ਤ੍ਰਿਯ ਸਭਿ ਕਹਿ ਕਰਿ ਬਡ ਦੇ ਤਾਸਾ । ਲਰਨ 

ਸਮੱਗ੍ੀ ਅੰਤਰ ਲੋ ਗਨ ਦਿਢ ਕੀਨੋ ਚਹੁੰ ਪਾਸਾ ॥੭੦॥ ਕਰੀ ਮੋਰਚਾਬੈਦੀ 

ਤਤਛਿਨ ਬਾਹੀ ਪੌਰ ਅਤਾਰੀ । ਚਹਜੋ ਜੁ ਅੰਤਰ ਸੈਚਨ ਕਰਿਜੈ ਬੈਠੇ 

_ਗੁਰ-ਭਣ ਭਾਰੀ॥੭੧॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਖਸ਼ਣਮ ਦੁੰਤੇ “ਚਮਕੌਰ 

ਆਗਵਨਾ ਪ੍ਰਮਿਗ ਬਰਨਨ ਨਾਮ ਚਤੁਰ ਤਿੰਸਤੀ ਸੰਧੂ ॥: ੩੪ ॥ 

੧ ਕਿਹ ਹੈ। “ਦਰ ਤਕੜਾਈ ਭਰਕੇ ਠਹਿਰਨਗੇ। “ਡੱਬੇ ਵਿੱੋਂ।“ਇਹ ਜੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ 

$ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹ ਪਛਾਣ ਲਓ । “ਮੰਝਰਲੀਆਂ ?` ਕਿਹਾ । $ਚ
ਾਹੋ ਫੁੜੋਂ 

ਢਾਹੇ ਮਾਰੋ । “ਭਾਵ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਰ ਦੇਠੇ । ਅਣਾਰੀ ਤੇ ਦਰਢਾਦ ਦੀ ਬਾਹੀ ਵੱਲ । ! 

_ ₹ਇਹ ਆਵਸੀ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਢਿਦੋਂ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਫ਼ਰਾ ਅਰੀਬ। __ਰ੍ਰ 

ਫ਼ੋਡਾ ਦੇ ਲਿਖ ਮੂਜਬ ਏਹ ਸਭ ਗ਼ਲਤ ਹੈ । ਦੇਖੇ ਪਿਛਲੇ ਸਫੇ ਦੇ ਟੇਠਲੀ ਟੂਕ । 


